
Mikołów, ul. stawowa
od poniedziałku do piątku: 9:30 - 17.00

sobota: 9:30 -13.00

sUPEr 
ProMoCJa

za 1 zł

oferta dotyczy wybranego asortymentu. Ważna do 31.01.2014r.

Kupując 
okulary 
z antyrefl eksem 
- druga para 

Szczegóły promocji na stronie:

Przegląd zawieszenia 
GRATIS!!!
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aktualności32/191-91
RADIO TAXI
Mikołów

32/201-91-91
www.taxi-mikolow.pl

43-170 Łaziska Górne, ul. Prądna 1a 
(Brada w kierunku restauracji „Leśna”)

tel. 32 224 46 14, 694 530 717

Suknie
Ślubne

Rok zał. 1998

 autorskie modele; 
 szycie według 

projektu klientki;
 możliwość oddania 

sukienki w komis;
 wszelkie dodatki 

od biżuterii po buty,
 atrakcyjne ceny.

Jednym z najpopular-
niejszych haseł, jakie 
pojawiły się w ubie-

głym roku w przestrze-
ni publicznej jest pojęcie gen-
der. Chodzi o  naukową teorię lub 
- jak kto woli - medialną modę, 
która próbuje udowodnić, że płeć 
człowieka siedzi w głowie, a nie 
w spodniach albo pod spódnicz-
ką. Jednych gender przeraża, bo 
usiłuje wywrócić do góry noga-
mi nasz system wartości. Inni 
daliby się za tę pseudoideolo-
gię pokroić, widząc w niej for-
pocztę nowych, lepszych czasów. 
A mnie gender zwyczajnie śmie-
szy. Na kilometr czuję, że ktoś 
robi sobie z opinii publicznej - 
przepraszam za zamierzony sek-
sizm - jaja. Być może stoi za 
tym możliwość zarobienia gru-
bej kasy, bo innego powodu nie 
widzę, aby na pozór poważni lu-
dzie udawali, że wierzą w to, co 
mówią. Pomyślałem sobie, jak 
praktyczny wymiar filozofii gen-
der mógłby wyglądać u mnie 
w domu. Bo jeżeli mam prawo 
do wyboru płci, to w sobotę wie-
czorem chcę być kobietą. Termin 
nieprzypadkowy, bo we wtorki, 
czwartki i soboty zawsze dosypu-
ję węgiel do podajnika w przydo-
mowej kotłowni. Worki są niepo-
ręczne i ważą po 30 kilogramów. 
Nie cierpię tego robić. Zapytałem 
żonę, co sądzi o sobotnim wyrów-
naniu płci. Powiedziała, że może 
być, ale pod warunkiem, że ona 
będzie w niedzielę facetem i nie 
przyłoży ręki do planowanej ro-
lady z boczkiem. Zrobiło się nie-
ciekawie. Nasz eksperymentalny, 
domowy gender groził, że w domu 
zapanują mrozy, a na obiad zje-
my mielonkę. Wróciliśmy na po-
zycje wyjściowe. Dalej jestem fa-
cetem, a moja żona kobietą.   

p
o

d

Jestem mieszkańcem Mikołowa i głową 
kilkuosobowej rodziny. Liczymy każ-
dy grosz i szukamy wszelkiej okazji, 

aby zaoszczędzić wydatki w naszym skrom-
nym, domowym budżecie. Z  zainteresowa-
niem przeczytałem artykuł w jednej z ga-
zet, że w kilku śląskich miastach, od nowego 
roku planuje się obniżenie stawki za wywóz 

śmieci. Niestety, 
wśród wymienio-
nych miast nie 
było Mikołowa. 
Znalazła się za 
to Ruda Śląska, 
w której śmie-
ci wywozi firma 
Van Gansewin-

kel. Przetarłem oczy ze zdumienia, bo prze-
cież ta zagraniczna firma zajmuje się tak-
że wywozem śmieci w Mikołowie. Jak to jest, 
że w Rudzie śląskiej za usługę tej firmy pła-
ci się mniej, niż w Mikołowie? Mam rodzi-
nę w Orzeszu i dowiedziałem się, że tam też, 
prawdopodobnie, zostanie obniżona staw-
ka śmieciowa. Dlaczego w Mikołowie musi 
być drogo? Mamy najdroższa wodę, a teraz 
- jak inni obniżą - będziemy mieli najdroż-
sze śmieci. Proszę o zajęcie się tym tematem.

na prośbę autora, imię i nazwisko do 
wiadomości redakcji

oD reDakcJi: Do tematu opłat za wywóz 
śmieci wrócimy w następnym wydaniu „Naszej 
Gazety”. 
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Sportowe osobowości powiatu 
mikołowskiego po raz drugi

Laureaci pierwszej edycji plebiscytu Sportowe Osobowości Powiatu Mikołowskiego

 List do Redakcji

Firma F-Press, wydawca „Naszej Gazety” oraz izba 
Gospodarcza eksporterów i importerów zapraszają 
przedsiębiorców powiatu mikołowskiego na konferencję, 
poświęconą tematyce stref ekonomicznych.

Uczestnicy konferencji po-
starają się odpowiedzieć 
na pytanie, czy strefy 
ekonomiczne to wciąż 

szansa dla rozwoju regionów Polski? 
Bilansu doświadczeń i perspektyw 
rozwoju podejmą się szefowie spe-

cjalnych stref ekonomicznych w Ka-
towicach i Wałbrzychu. Konferen-
cji towarzyszyć będą targi przedsię-
biorców. Impreza odbędzie się 17 lu-
tego w Centrum Konferencyjnym 
„Sztygarka” w Chorzowie ul. P. Skar-
gi 34. Konferencję poprowadzi zna-

ny dziennikarz radiowy Jacek Filus, 
a patronat nad nią objęło Minister-
stwo Gospodarki.

W dyskusji wezmą, m.in., udział: 
Tomasz Tomczykiewicz-sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Gospodarki, Mi-
rosław Sekuła - marszałek woj. ślą-
skiego, Piotr Zienc - przewodniczą-
cy Komisji Współpracy Zagranicz-
nej i Integracji Europejskiej Sejmiku 
Śląskiego, posłowie, samorządowcy, 
działacze gospodarczy, przedsiębiorcy 
z województwa śląskiego. (red.)

MaŁGorzaTa bohoSieWicz 
- SUchoŃ, prezes izby Gospodar-
czej eksporterów i importerów.

Gorąco zapraszam do udziału 
w naszej konferencji przedsiębior-
ców, którzy są zainteresowani na-
wiązaniem zagranicznych kontaktów 
handlowych.  

ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, przedsiębiorców z powiatu mikołowskiego, 
zainteresowanych udziałem w tym spotkaniu, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa pod 
adresem meilowym: redakcja@naszagazeta.info 

Strefy szans

Przypominamy, że do końca stycznia można zgłaszać propozycje do naszego plebiscytu
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3Polityka

Na początku stycznia So-
jusz Lewicy Demokra-
tycznej ujawnił nazwi-
sko swojego kandydata 

na prezydenta Warszawy. Część poli-
tycznej konkurencji uznała to za fal-
start, ale Sebastian Wierzbicki, jako 
pierwszy pojawił się na wyborczej 
giełdzie stolicy. W polityce też czasa-
mi obowiązuje zasada, że kto pierw-
szy, ten lepszy. 

W PoWiecie 
MikoŁoWSkiM Na razie 
TrWa PrzeDWYborcza 
ciSza. 

Burza rozpęta się zapewne po wa-
kacjach. Oczywiście, nie można wy-
kluczyć, że elity polityczne naszego 
powiatu wcześniej odtrąbią sygnał do 
walki o stołki w urzędach i radach. Od 
tej kadencji, w mniejszych miejsco-
wościach obowiązuje bowiem nowa, 
większościowa ordynacja do rady mia-
sta lub gminy. Wygra osoba z naj-
większą liczbą głosów w obwo-
dzie wyborczym. Polityczne ukła-
danki wezmą w łeb, a politycz-
ne szyldy nie pomogą, jeżeli po-
jawi się niezależny kan-
dydat, który porwie 
tłumy. Zresztą, w na-
szym powiecie mówie-
nie o tłumach jest 
grubą przesadą. Aby 
wejść do najwięk-
szej w naszym powie-
cie, Rady Miasta w Mikołowie, 
wystarczy około 600 głosów. Na razie, 
z jednym wyjątkiem, żadne środowi-
sko nie daje sygnału, że chce rozbić 
polityczną układankę, w której domi-
nują przedstawiciele Obywatelskie-
go Komitetu Samorządowego, Gminy 
i Powiatu, Forum Samorządowego 
oraz Platformy Obywatelskiej. 

TYM UGrUPoWaNioM 
zaleŻeĆ bęDzie, 
abY PrzYNaJMNieJ 
UTrzYMaĆ obecNY STaN 
PoSiaDaNia. 

Pokrzyżować te plany może Stowa-
rzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi 
Mikołowskiej, które dosyć dynamicz-
nie pojawiło się w ubiegłym roku na 
lokalnej scenie polityczno-towarzy-
skiej i nie kryje swoich samorządo-
wych ambicji. Nie wiemy też, jakie 
konsekwencje na wyborcze rozda-
nie będzie miała zmiana układu sił 
w Platformie Obywatelskiej. Liderem 
PO w naszym powiecie jest Mirosław 
Duży, który w wewnątrzpartyjnych 

wyborach pokonał Adama Putkow-
skiego, wiceburmistrza Mikołowa. 

obaJ PaNoWie ŚreDNio 
za Sobą PrzePaDaJą 
i TrUDNo ich Sobie 
WYobraziĆ Na JeDNeJ 
liŚcie WYborczeJ. 

To nie jest komfortowa sytuacja dla 
radnych i działaczy PO w Mikołowie. 
Jeżeli Putkowski zechce wystartować 
w wyborach albo poprzeć obecnego 
burmistrza Marka Balcera, będą mu-
sieli wybrać między partyjną lojalno-
ścią a wiernością wobec koleżeńsko-
-towarzyskich układów. Nadal nie wie-
my też, jak zachowa się Prawo i Spra-
wiedliwość. Re-
prezentacja PiS 
w samorzą-

dach powia-
tu mikołowskiego jest 

nieadekwatna do obecnego popar-
cia społecznego dla tej partii. Prezes 
Kaczyński zapowiada walkę o władzę 
w Polsce, a lokalni działacze partii - je-
żeli nie chcą podpaść - muszą pójść 
śladem prezesa. Nie można też wyklu-
czyć koalicji programowej PiS z jakimś 
ugrupowaniem samorządowym. Bio-
rąc pod uwagę wysokie notowania par-
tii Kaczyńskiego, taka siła może liczyć 
się w nadchodzących wyborach.

TraDYcYJNie NaJWięceJ 
eMocJi WzbUDzą 
WYborY Na WóJTóW i 
bUrMiSTrzóW. 

W niektórych miejscowościach za-
powiadają się ciekawe pojedynki. Spać 
w miarę spokojnie może Kazimierz 
Adamczyk, wójt Ornontowic. Rządzi 
w gminie od kliku kadencji i zawsze wy-
grywa z miażdżącą przewagą głosów nad 
rywalami. W Ornontowicach nie wyda-
rzyło się ostatnio nic złego, a wręcz od-
wrotnie. Nie ma powodu, aby Adam-
czyk przestał rządzić. Większy problem 
z reelekcją może mieć Barbara Prasoł, 

wójt gminy Wyry. Depcze jej po piętach 
Adam Myszor, działacz PO, najmłodszy 
radny powiatowy. Pani wójt broni się in-
westycjami, jakie realizuje w gminie. 
Myszor krytykuje poziom i tempo za-
dłużania. W Orzeszu, burmistrzowi An-
drzejowi Szafrańcowi spróbuje zapewne 
popsuć plany - podobnie jak cztery lata 
- tamtejszy PiS. Dosyć nieoczekiwanie 
w przestrzeni publicznej pojawiły się 
także środowiska sympatyzujące z na-
rodową prawicą. W Łaziskach Górnych, 
jedyną osobą, która miałaby 
szansę powalczyć o władzę z 
Aleksandrem Wyrą, jest Mi-
rosław Duży, poprzedni bur-
mistrz. Jednak Duży - jak 
sam podkreśla 

- nie lubi dwa razy wchodzić do tej sa-
mej rzeki. Nie jest tajemnicą, ze celuje 
on w fotel starosty powiatowego. 

NaJciekaWieJ 
zaPoWiaDa Się 
rYWalizacJa o WŁaDzę 
W MikoŁoWie. 

Niektóre decyzje burmistrza Mar-
ka Balcera mogą sugerować, że jest on 
już nieco zmęczony długoletnim spra-
wowaniem urzędu. W kreowaniu po-
zytywnego wizerunku nie zawsze po-
maga jego zastępca, Adam Putkowski. 
W ostatnim numerze gazety pisaliśmy 
o mieszkance Mikołowa, która po-
skarżyła się do władz PO na aroganc-
kie i nie przystające wiceburmistrzo-
wi zachowanie Putkowskiego. Bal-

cer próbował już „po angielsku” opu-
ścić urząd, licząc na nominację PO 
w wyborach uzupełniających do Senatu 
w ubiegłym roku. Liderzy partii wska-
zali wtedy na Mirosława Dużego. Nie 
ma jednak wątpliwości, że obecny 
burmistrz powalczy o reelekcję. 

kTo MoŻe MU zaGroziĆ? 

PO ma asa w rękawie, w osobie Sta-
nisława Piechuli, popularnego w Miko-
łowie działacza i przedsiębiorcę, radnego 
powiatowego. Pro-

blem w tym, że 

sam potencjal-
ny kandydat na razie nie pali 

się do tego pomysłu. Groźny dla Balce-
ra może być także Adam Lewandowski, 
prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Pro-
mocji Ziemi Mikołowskiej. Lewandowski 
udowodnił swoją skuteczność zbierając 
w zaledwie dwa tygodnie ponad półto-
ra tysiąca podpisów pod listem protesta-
cyjnym w sprawie budowy marketu przy 
św. Wojciecha. Atutem jego Stowarzy-
szenia jest świeżość, skuteczność i cie-
kawe pomysły. Wyborcy lubią w polityce 
atrakcyjne nowości.

Już jest ciekawie w lokalnej poli-
tyce, ale prawdziwe emocje czeka-
ją nas po wakacjach, kiedy na dobre 
rozkręci się kampania wyborcza. Ba-
wiąc się w prognozy i analizy nie za-
pominajmy o tym, że 

W PoliTYce TYlko To JeST 
PeWNe, Że Nic Nie JeST 
PeWNe.

Jerzy Filar
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Gra o tron
Rozpoczął się polityczny sezon. Na rozgrzewkę czekają nas majowe wybory do Europarlamentu, a 16 listo-
pada bój o stołki w urzędach oraz radach miast, gmin i powiatów. U kogo będą tego dnia strzelać korki 
szampana, a kto zacznie pakować walizki? Najciekawiej zapowiada się pojedynek w wadze superciężkiej, 
czyli walka o fotel burmistrza Mikołowa. Czy Stanisław Piechula zdecyduje się na pojedynek z Markiem 
Balcerem? Czy Adam Lewandowski okaże się czarnym koniem wyborów?

aDaM leWaNDoWSki, 
prezes Stowarzyszenia rozwoju 
i Promocji ziemi Mikołowskiej:

W powiecie mikołowskim zbyt wie-
le spraw funkcjonuje nie tak, jak 
oczekują tego mieszkańcy. Powołali-
śmy nasze stowarzyszenie nie po to, 
aby się przyglądać i stać z boku, lecz 
by działać. Nie interesuje nas kam-
pania negatywna. Nie chcemy budo-
wać naszego wizerunku w oparciu 
o wpadki i potknięcia konkurencji. 
Mamy program, który nie jest litanią 
życzeń i obietnic bez pokrycia, lecz 
spójnym i konkretnym planem, który 
można streścić nazwą naszego sto-
warzyszenia: rozwój i promocja. Na 
naszych listach wyborczych znajdą 
się ludzie wiarygodni, odpowiedzial-
ni, którzy nie pytają, co mogą dostać, 
lecz mówią co chcą dać społeczności 
lokalnej. 

MiroSŁaW DUŻY, lider 
Platformy obywatelskiej w po-
wiecie mikołowskim

Członkowie PO są radnymi w Miko-
łowie i Wyrach oraz w Powiecie, pełnią 
także funkcje wiceburmistrzów Miko-
łowa i Orzesza oraz przewodniczące-
go Rady i jednego z czterech człon-
ków Zarządu Powiatu. W listopado-
wych wyborach chcielibyśmy co naj-
mniej utrzymać ten stan posiadania. 
Nie zapadły jeszcze żadne decyzje 
czy kandydaci Platformy będą starto-
wać w wyborach na burmistrzów lub 
wójtów, zależy to również od tego jacy 
inni kandydaci się zgłoszą. Na pewno 
wystawimy listę do Rady Powiatu, a je-
żeli chodzi o Rady Gmin (gdzie wybory 
będą odbywać się według nowej ordy-
nacji) to będzie to zależeć od decyzji 
konkretnych osób. 

16 listopada - wybory samorządowe
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Powiat mikołowski

Dostawa gratis w ograniczonej strefi e. Obsługujemy: Mikołów, Łaziska Górne, Wyry, Gostyń, Ornontowice, Orzesze, Zarzecze

MikoŁóW, Ul. PSzczYŃSka 6 
lokal czYNNY: niedziela-czwartek 11.00-23.00, piątek-sobota 11.00-24.00

TeleFoNY: 669 80 70 80, 32 738 13 22 facebook.com/telepizza.mikolow
www.telepizza.pl

- pizza mała 

Uwielbiam 

PONIEDZIAŁKI

5,99zł
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Centrum Zdrowia w Mi-
kołowie wraz z Komendą 
Powiatową Policji przygo-

towało projekt edukacyjny „Żyj-
my zdrowo i bezpiecznie”. Jest 
on skierowany do mieszkańców 
powiatu mikołowskiego i ma na 
celu przekazanie wiedzy oraz 
praktycznych umiejętności, uła-
twiających bezpieczne funkcjo-
nowanie we współczesnym świe-
cie, a także rozpoznanie niepo-
kojących objawów chorobowych 
i właściwe na nich reagowanie.

Doświadczeni funkcjonariusze 
mikołowskiej policji przestrzegą 
przed przestępcami, stosującymi 
różne metody, w celu wyłudze-
nia pieniędzy, przypomną, że nie 
można ufać nieznanym osobom, 

a także pokażą jak reagować na 
różnego rodzaju zagrożenia czy-
hające w różnych sytuacjach ży-
cia codziennego: w domu, miesz-
kaniu, na ulicy, w pociągu, tram-
waju, autobusie, sklepie, na po-
czcie, w banku. Wskazówki te 
pozwolą na uniknięcie lub przy-
najmniej ograniczenie najbar-
dziej niebezpiecznych zagrożeń. 
Natomiast lekarze z Centrum 
Zdrowia: dr. Józef Andrzejewski 
i dr Piotr Loppe opowiedzą, jak 
ważne jest szybkie rozpoznanie, 
m.in., udaru u chorego i wezwa-
nie karetki, bo wczesne rozpo-
częcie leczenia decyduje o tym, 
czy chory wyjdzie z danej sytuacji 
bez powikłań albo z niewielkimi 
problemami.

SPoTkaNie oDbęDzie Się 30 STYczNia, o GoDz. 10, 
W biblioTece MieJSkieJ W MikoŁoWie.

ciekaWe i WaŻNe SPoTkaNie W biblioTece 
MieJSkieJ. lekarze i PolicJaNci oPoWie-
Dzą, Jak ŻYĆ zDroWo oraz bezPieczNie.

Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

W powszechnej opinii, 
szpital powiatowy 
w Mikołowie kojarzy 
się przede wszyst-

kim z dobrym oddziałem położni-
czo-ginekologicznym. Potwierdze-
niem jego wysokiej reputacji jest 
statystyka rodzących tu kobiet. Od 
wielu lat ponad 40 proc. pań, po-
chodziło spoza powiatu mikołow-

skiego. Wiele z nich przyjecha-
ło z dużych, śląskich miast, gdzie 
nie brakuje przecież szpitali i kli-
nik z oddziałami położniczymi. Jest 
też inna, mniej optymistyczna sta-
tystyka. Z roku na rok spada licz-

ba rodzących kobiet. W ubiegłym 
roku w mikołowskim szpitalu od-
były się 1137 porody. To znak na-
szych czasów. 

roDzi Się coraz MNieJ 
Dzieci, a JeDNoczeŚNie 
ŻYJeMY coraz DŁUŻeJ. 

Stajemy się społeczeństwem se-
niorów. Taka sytuacja rodzi całą 

masę, nieznanych dotychczas proble-
mów społecznych, ekonomicznych 
oraz zdrowotnych. Żyjemy dłużej, 
co nie znaczy, że zdrowiej. Aby spro-

stać wyzwaniom nowych czasów, sys-
tem opieki zdrowotnej musi więcej 
sił i środków poświęcić leczeniu osób 
w podeszłym wieku. Nie jest to łatwe 
zadanie, bo starość nie jest medialna.

- Ze strony Jerzego Owsiaka była 

to wspaniała i odpowiedzialna de-
cyzja, aby zwrócić uwagę opinii pu-
blicznej na problemy ludzi starszych. 
Nikt tyle nie zrobił w tej sprawie, co 

Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy - podkreśla Krystyna Sarna - 
Smoczyńska, prezes spółki Centrum 
Zdrowia, zarządzającej, m.in., miko-
łowskim szpitalem.

Oddział geriatryczny powstał w 2011 
roku. Pacjenci są tutaj nie tylko lecze-
ni, ale także poddawani rehabilitacji. 
Oddział jest przygotowany na przyję-
cie 20 pacjentów, ale zbyt niski - jak 
na potrzeby naszego powiatu - kon-
trakt z Narodowym Funduszem Zdro-
wia, pozwala utrzymać tylko osiem łó-
żek. Dla NFZ geriatria jest wciąż nie-
popularna, ze względu na wysokie 
koszty diagnostyki pacjentów. Mimo 
tego mikołowski szpital planuje roz-
wijać usługi na rzecz osób starszych. 
Niedawno została uruchomiona po-
radnia geriatryczna. Wkrótce powsta-
nie dzienny punkt opiekuńczo-reha-
bilitacyjny. Starsi pacjenci będą tutaj 
mogli przebywać w czasie, kiedy ich 
krewni pracują.

WizYTóWką 
MikoŁoWSkieGo 
SzPiTala Są Nie TYlko 
oDDziaŁY GeriaTrYczNY 
i PoŁoŻNiczo-
GiNekoloGiczNY.

 Renomą cieszy się, m.in., neuro-
logia, która mogłaby przyjąć więcej 
pacjentów, gdyby nie ograniczenia 
narzucone przez NFZ. W 2006 roku 
w szpitalu powstał oddział rehabilita-
cji neurologicznej. Dzięki temu pa-
cjenci z deficytami neurologicznymi, 
po przebytym udarze mózgu, zamiast 
jechać do szpitala w Reptach, wraca-
ją do zdrowia w Mikołowie. (jerry)

Od juniora do seniora
Trudno o lepszy pre-
tekst do napisania 
o szpitalu powiato-
wym w Mikołowie, niż 
kolejny fi nał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Fundacja 
Jerzego Owsiaka 
w tym roku po raz ko-
lejny kwestuje, m.in., 
na sprzęt medyczny 
pomagający w 
leczeniu i rehabilitacji 
osób starszych. W 
ubiegłym roku, dzięki 
WOŚP, oddział ge-
riatryczny mikołow-
skiego szpitala został 
doposażony 
w aparaturę o warto-
ści ponad 200 tys. zł. Niedawno „Rzeczpospolita” ogłosiła ranking najlepszych 

szpitali w Polsce. W skali kraju mikołowska placówka 
zajęła 39 miejsce, a w województwie 3. 

Przypomnijmy, że w całej Polsce jest około 700 szpitali.
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Multiinstrumenta-
lista to ktoś, kto 
potrafi grać na 
wielu instrumen-

tach muzycznych. Multiarty-
sta to człowiek, który spełnia 
się w wielu dziedzinach sztu-
ki. U Ewy Prochaczek wszyst-
ko zaczęło się od ceramiki ar-
tystycznej. W 1972 otwarła za-
kład ceramiczny. Była jednym 
z najmłodszych rzemieślników 
w regionie. Nie zajmowała się 
produkcją masową i użytkową. 
Szkatułki, skarbonki i przede 
wszystkim biżuteria jej autor-
stwa miały charakter upomin-
kowy. Ewa Prochaczek wyko-
nała m.in., mozaikowy herb 
Mikołowa. Dzieliła się swo-
ją pasją z innymi. Wyszkoliła 
56 uczennic, a 
w uznaniu za-
sług, w 1982 
roku ówczesny 
minister kultu-
ry Józef Tejch-
ma nadał Ewie 
Prochaczek ty-
tuł Mistrza Rze-
miosł Artystycz-
nych. Ale wszyst-
ko, co dobre, kie-
dyś musi się skoń-
czyć. Dla artystów 
rękodzieła rynek 
zaczął się kurczyć, 
kiedy Polskę zaczę-
ła podbijać tania 
i masowa produk-
cja z nalepką: Made 
in China. 

Ewa Prochaczek spróbowała 
więc sił w innej dziedzinie sztu-
ki. 

TYM razeM Na 
WarSzTaT Nie WzięŁa 
kaMieNi, SzkŁa i GliNY, 
lecz SŁoWa. 

Pomógł jej w tym wyborze Ry-
szard Til, znany poeta i zawo-
dowy pisarz. Literacki debiut, 
książka „Moje remedium, czy-
li blank fajne dzieciństwo” spo-
tkała się z bardzo ciepłym przy-
jęciem ze strony czytelników 
i uznaniem krytyków. Ry-

szarda Tila szczególnie zachwy-
cił jeden z rozdziałów. Krótki, 
bardzo osobisty, nastrojowy i po-
etycki.

- Dzięki sugestiom Ryśka, od-
kryłam w sobie wenę poetycką. 
Tak narodził się pomysł wyda-
nia tomiku moich wierszy „Czas 
dotyku” - wspomina Ewa Pro-
chaczek.

Wiersze zilustrowano foto-
grafiami biżuterii, wykonanej 
przez autorkę. Ewa Prochaczek 
szczególnie lubi wiersz: 

Codzienność.
Szukam
otwartego, nie przeczytanego
listu
szukam ulotki
cudownego uzdrawiacza
i tej małej szukam
zielonej karteczki
kiedyś dyskretnie
wsuniętej
w dłoń
szukam
dowodu wpłaty
już nie wiem
za co
szukam
czerwonej skarpetki
bez niej
nie zasnę
i
znalazłam okulary

Jako pisarka Ewa Procha-
czek została nagrodzona pre-
stiżową, literacką nagrodą im. 
Władysława Reymonta. Na 
prozie i poezji nie skończy-
ły się jednak twórcze poszu-
kiwania artystki z Mikołowa. 
W książce „Moje remedium” 
znalazł się zabawny, pisany ślą-
ską gwarą wierszyk „Krepel 
blues”. To był pierwszy krok 
do wydania niezwykłej płyty ze 
śląskimi szlagierami, na której 
Ewa Prochaczek śpiewa teksty 
autorstwa Ryszarda Tila.

Po ceraMice, Prozie, 
PoezJi, MUzYce, 
PrzYSzeDŁ czaS 
GraFikę.

 W mikołowskim Domu Kul-
tury zorganizowano jakiś czas 
temu wystawę rysunków Ewy 
Prochaczek - „Daję plamę i kre-
skę”. Skąd ten tytuł?

- Gdybym dała przysłowio-
wą plamę ze swoimi rysunka-
mi, to chciałam mieć alibi, że 
wcześniej uprzedzałam - żartu-
je autorka.

Ewa Prochaczek plamy nie 
dała. Przygotowuje się do ko-
lejnych przedsięwzięć arty-
stycznych. Planuje wydać to-
mik wierszy, jakiego jeszcze nie 
było. Za słowny surowiec posłu-
żą jej tytuły rozdziałów z ksią-

żek innych 
a u t o r ó w . 
W kwietniu 
będzie oka-
zja, aby oce-
nić efek-
ty kolej-
nej pasji Ewy Procha-
czek, którą jest fotografia. Zna-
jąc autorkę, wystawa jej zdjęć 
nie może być banalna. I nie bę-
dzie. Ewa Prochaczek obfoto-
grafowała…drzwi. Nie zdradza-
jąc szczegółów możemy jedy-
nie powiedzieć, że odnajdziemy 
na tych zdjęciach, m.in., Miko-
łów, jakiego nie znamy i jaki - 

niestety - odchodzi w prze-
szłość. Wernisaż odbędzie się 
10 kwietnia. Więcej na temat 
Ewy Prochaczek można prze-
czytać na jej stronie interne-
towej. Tam autorka zamieściła 
swoje życiowe motto: po ziemi 
stąpam w aksamitnych panto-
felkach. (bl)

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

W 2006 r. EWa ProCHaCZEK została Mikołowianką 
Roku. Gdyby ta sama osoba mogła wielokrotnie otrzy-

mać wyróżnienie, mikołowska multiartystka zasługiwałaby 
na statuetkę także w kolejnych latach. Ewa Prochaczek 

wciąż zaskakuje fanów swojego talentu. 10 kwietnia odbędzie 
się otwarcie jej wystawy fotografi cznej „Porta Fix”. Tym razem na 
swój twórczy warsztat Ewa Prochaczek wzięła… drzwi.

Po ziemi stąpam 
w aksamitnych pantoflach

mać wyróżnienie, mikołowska multiartystka zasługiwałaby 
na statuetkę także w kolejnych latach. Ewa Prochaczek 

wciąż zaskakuje fanów swojego talentu. 10 kwietnia odbędzie 

ko, co dobre, kie-
dyś musi się skoń-
czyć. Dla artystów 
rękodzieła rynek 
zaczął się kurczyć, 
kiedy Polskę zaczę-
ła podbijać tania 
i masowa produk-
cja z nalepką: Made 

Szukam
otwartego, nie przeczytanego
listu
szukam ulotki
cudownego uzdrawiacza
i tej małej szukam
zielonej karteczki
kiedyś dyskretnie
wsuniętej
w dłoń
szukam
dowodu wpłaty
już nie wiem
za co
szukam
czerwonej skarpetki
bez niej

pantoflach
mać wyróżnienie, mikołowska multiartystka zasługiwałaby 

pantoflach

nej pasji Ewy Procha-

pantoflachpantoflach

Na rynku 29 w Krakowie, w klubie „Vis-avis”,
od 6 maja 2014 do 30 maja 2014r. będzie można zobaczyć 
wystawę rysunków, malarstwa i ceramiki Ewy Prochaczek.

Grafikę na okładce ksiąźki wykonała autorka
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Łaziska Górne

Dopiero co skończyła się przerwa świąteczno-noworoczna, a tu już za progiem ferie zimowe, gdyż w tym roku na wypoczynek 
pojedziemy w drugiej połowie stycznia. Dla dzieci i młodzieży to zawsze wyczekiwana chwila, kiedy można i należy odpocząć 
od szkolnej codzienności. Nie każdy może sobie jednak pozwolić na białe szaleństwo w górach, czy leniuchowanie na 
słonecznych plażach w egzotycznych krajach. Dla tych, którzy feryjny wypoczynek spędzą na miejscu, w Łaziskach Górnych 
przygotowano wiele ciekawych atrakcji. Czasu na nudę nie będzie, bo różnorodnych propozycji jest naprawdę wiele.

Początek roku to czas sprzyja-
jący podsumowaniom i statysty-
kom. Jak zmieniły się Łaziska 
Górne? Niektóre zmiany są wi-
doczne tzw. „gołym okiem”. To 
te, które związane są z inwesty-
cjami - mowa chociażby o no-
wych boiskach przyszkolnych, 
czy terenach rekreacyjnych za 
„Żabką” i na Ynzli. Dynamikę 
zmian dobitnie ujmują jednak 
liczby. Jak przedstawia się więc 
obraz Łazisk Górnych w uję-
ciu statystycznym?

Na koniec roku 2013 liczba łazisz-
czan wynosiła 21 290. To spadek  

w porównaniu z rokiem 2012, kiedy 
liczba łaziszczan wynosiła 21 406.

W Łaziskach Górnych w dalszym 
ciągu mieszka więcej kobiet niż męż-
czyzn. Na 10 287 panów przypada 
11 003 pań. 

W 2013 roku w Łaziskach Górnych 
przyszło na świat 239 dzieci, to jest 
o 8 mniej niż w roku 2012. Spada też 
liczba ślubów zawieranych w mieście. 
W ubiegłym roku łaziski Urząd Sta-
nu Cywilnego zarejestrował 105 ślu-
bów (59 konkordatowych, 42 cywil-

ne, 4 umiejscowione), w roku 2012 - 
128 (69 konkordatowych, 49 cywil-
nych, 10 umiejscowionych). Tendencja 
wzrostowa dotyczy, niestety, rozwodów. 
W 2012 roku zarejestrowano ich 27,  
a w roku 2013 już 39.

2 088 - to liczba dowodów osobi-
stych wydanych w roku 2013 miesz-
kańcom Łazisk Górnych, 294 osób 
zgubiło w ubiegłym roku dowód toż-
samości, czyli mniej niż w roku 2012, 
kiedy to dokument tożsamości zapo-
dział się 311 osobom.

Niesłabnącą popularnością wśród 
łaziszczan cieszą się przedsięwzięcia 
prośrodowiskowe. 44 wnioski na tzw. 
solary zostały dofinansowane z budże-
tu gminy na rok 2013 (61 wniosków 
oczekuje w tej chwili na realizację),  
a także 49 wniosków związanych z in-
stalacją pieców i 5 wniosków związa-
nych z dofinansowaniem przydomo-
wych oczyszczalni. 

Łaziszczanie stają się też społe-
czeństwem świadomym zachowań 
proekologicznych. Ponad 700 kg 

przeterminowanych i niewykorzysta-
nych leków zebrano ze specjalnych 
pojemników znajdujących się w ła-
ziskich aptekach. Jest to znaczący 
wzrost wobec prawie 530 kg zebra-
nych w roku 2012. W roku ubiegłym 
w ramach akcji Święto Drzewa na te-
renie miasta posadzono 34 drzewa  
i 40 krzewów. Niesłabnącym zainte-
resowaniem mieszkańców cieszyły 
się też zbiórki płyt CD/DVD oraz kasz-
tanobranie. W roku ubiegłym łaziscy 
uczniowie i przedszkolaki (przy wspar-
ciu rodziców i dziadków) zebrały łącz-
nie 22 718 płyt CD i DVD i 3 976 kg 
kasztanów, gromadzonych w ramach 
akcji Łaziskie Kasztanobranie.

Miasto w statystykach
Szczegóły dotyczące wszystkich propozycji na ferie zimowe 2014 znajdują się na 

stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych: www.laziska.pl

Oj, będzie się działo… 
ferie zimowe w Łaziskach Górnych

W dniach 20-24 stycznia Szko-
ła Podstawowa nr 1 i Szko-
ła Podstawowa nr 6 organi-

zują półkolonie zimowe w godzinach 
9.00-15.00 - w programie przewidziano 
gry i zabawy, konkursy plastyczne i mu-
zyczne, a także wyjazdy m.in. do: „Aqu-
aparku” w Żorach, „Nibylandii” w Ka-
towicach-Murckach, seansy filmowe  
w „Multikinie” w Tychach i w „Sile-
sii” w Katowicach, a także wyjazdy do 
„Chlebowej Chaty” w Górkach Małych 
i „Figlarni” w Katowicach. Zapisy na 
półkolonie prowadzą obie placówki. 

W zimowym czasie wolnym nie spo-
sób nie skorzystać z oferty lodowiska 
tym bardziej, że w czasie ferii dzieci  
i młodzież szkolna z Łazisk Górnych  
w godzinach 10:30-11:30 oraz 12:00 
do 13:00 mają wstęp wolny (również  
w weekendy) - konieczne jest jednak 
okazanie legitymacji szkolnej przy wej-
ściu na obiekt. 

Ferie sprzyjają też temu, by poświę-
cić swój czas na zajęcia sportowe. MO-
SiR w Łaziskach Górnych zaprasza na 
zajęcia w pierwszym i drugim tygo-
dniu ferii. W pierwszym tygodniu co-
dziennie w godzinach 12.30 - 14.00 na 
hali przy ul. Ogrodowej 50 proponuje-
my ogólnodostępne zajęcia sportowe 
(piłka nożna, siatkówka, koszykówka). 
W drugim tygodniu na zajęcia te za-
praszamy na halę w Łaziskach Śred-
nich przy ul. Staszica - we wtorek  
i czwartek w godzinach 16.30-18.00, 
a w sobotę w godz. 9.30 - 12.00. Te-
nis stołowy to propozycja na wtorek, 
czwartek i sobotę (21, 23, 25 stycznia), 

a miłośników tego sportu zapraszamy 
do salki treningowej „niebieskiej” przy  
ul. Ogrodowej 50 - we wtorek i czwartek  
w godzinach 16.30 - 18.00, nato-
miast w sobotę 25 stycznia w godzi-
nach 9.30 - 12.00. W drugim tygo-
dniu ferii zajęcia te będą kontynuowa-
ne. 27, 29 stycznia i 1 lutego, podobnie 
jak w pierwszym tygodniu - we wtorek 
i czwartek w godzinach 16.30-18.00, 
natomiast w sobotę 9.30 - 12.00. 

W niedzielę 26 stycznia zaprasza-
my na otwarty turniej badmintona 
dla dzieci i młodzieży. który rozgrywa-
ny będzie na hali MOSiR w Łaziskach 
Górnych od godz. 11.00. Z kolei w pią-
tek 31 stycznia od godz. 14.00 propo-

nujemy udział w otwartym tur-
nieju tenisa stołowego dla dzieci  
i młodzieży. 

W dniach 27 i 29 stycznia zorga-
nizowane będą również popołudnio-
we wyjazdy na narty do Wisły Nowej 
Osady. Organizacja wyjazdów uzależ-
niona jest od aury. 

MOSiR proponuje dodatkowo zaję-
cia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Swoje umiejętności tenisowe będzie 
można udoskonalić dzięki Akademii 
Tenisa Stołowego „Atom, Iwan, Daro” 
w dniach 28 stycznia - 2 lutego w godz. 
9.00 - 16.00.

Bogatą ofertę na ferie przygotował 
dla najmłodszych łaziszczan Dom Kul-

tury. W programie wyjazdy do kina na 
filmy: „Skubani”, „Królowa Śniegu”, 
„Robaczki z Zaginionej Doliny”, wyjazd 
do Teatru Dzieci Zagłębia na spektakl  
„W dolinie Muminków”, wyjazd do sali 
zabaw „Nibylandia”, a także warsztaty 
teatru tańca, zajęcia taneczne i bal kar-

nawałowy. Zapisy prowadzone są w se-
kretariacie Miejskiego Domu Kultury.

O naszych milusińskich pamięta 
również Powiatowa i Miejska Bibliote-
ka Publiczna. Jak co roku na czas zi-
mowego odpoczynku przygotowano tu 
wiele niespodzianek. W programie: 
zajęcia literacko - plastyczne, konkur-
sy, łamigłówki, zagadki, puzzle oraz 
gry planszowe z bohaterami książko-
wymi w tle.

W budynku przy ul. Świerczew-
skiego 1 codziennie w godzinach 
12.00 - 15.00 proponujemy konkur-
sy i szarady, a w poniedziałki, środy  
i piątki w godz. 12.00 - 15.00 „Nie tyl-
ko kredką malowane” - zajęcia pla-

styczne dla dzieci połączone z gło-
śnym czytaniem opowiadań ob-

sypanych śniegową kołderką. 
24 stycznia z kolei o godz. 
16.30 zapraszamy na przed-
stawienie „Skrzat Titelitu-
ry” wystawione przez Studio 
Małych Form Teatralnych, 
Scenografii i Reżyserii Art-Re 

z Krakowa.
Filia Biblioteki w Łaziskach 

Średnich przy ul. Wyszyńskiego 8 za-
prasza w pierwszym tygodniu ferii, od 
poniedziałku do piątku. w godz. 12.00-
14.00 na zajęcia plastyczne dla dzieci 
„Mali projektanci mody” W programie: 
tworzenie strojów z szablonów, fantazyj-
ne kapelusze, nadruki na koszulki, ma-
ski karnawałowe. Przez cały okres ferii 
w bibliotece czekają na nas oczywiście 
książki, komiksy, czasopisma i kompute-
ry z dostępem do internetu.
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odbył się kolejny, Miejski indywi-
dualny i Drużynowy Turniej Tenisa 
Stołowego szkół podstawowych 
i gimnazjalnych o Puchar burmistrza 
Miasta. Młodzi, orzescy ping-pon-
giści są najlepsi w całym powiecie 
i należą do krajowej czołówki.

Zawody rozegrano w salach gim-
nastycznych Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Orzeszu - Zazdrości i Gim-

nazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach. 
Turniej odbył się według zasad ustalo-
nych przez Szkolny Związek Sportowy. 
Niezależnie od klasyfikacji indywidualnej, 
wszystkie zawodniczki i zawodnicy grali 

o punkty dla reprezentowanej przez sie-
bie szkoły. 

O wysokim poziomie sportowym zawo-
dów zadecydował udział w nich zawodni-
czek i zawodników z czołówki klasyfikacji 
wojewódzkiej oraz ogólnopolskiej Polskie-
go i Śląskiego Związku Tenisa Stołowe-
go. W turnieju dla uczniów szkół podsta-
wowych w kategorii dziewcząt bezkonku-
rencyjna okazała się uczennica klasy dru-
giej SP 2 w Orzeszu - Julia Tkocz (zawod-
niczka MKS SOKÓŁ Orzesze). Kilka tygo-
dni wcześniej Julia w podobny sposób ro-
zegrała nieoficjalne mistrzostwa powia-
tu mikołowskiego, gdzie zajęła pierwsze 
miejsce. 

W kategorii chłopców w zawodach bez-
apelacyjnie, kolejny rok z rzędu, wygrał 
Jakub Suchoń z SP 6 w Orzeszu - Zawi-
ści (18 miejsce w kraju po II Grand Prix 
Polski). 

W turnieju uczniów szkół gimnazjal-
nych jako organizator zawodów znako-
micie zadebiutowało Gimnazjum nr 3 
w Orzeszu - Gardawicach, w którym od 
bieżącego sezonu część treningów dla za-
wodników drużyny młodzieżowej prowa-
dzi Autonomiczna Sekcja Tenisa Stołowe-
go MKS SOKÓŁ Orzesze. 

W kategorii dziewcząt najlepsza oka-
zała się zawodniczka SOKOŁA - Wero-
nika Spendel (wcześniejsza zwyciężczy-
ni zawodów powiatowych szkół gimnazjal-
nych). 

Nie było niespodzianki w rozgrywkach 
w kategorii chłopców szkół gimnazjal-
nych. Pierwsze miejsce zasłużenie zajął 
najlepszy zawodnik turnieju - Dawid Mro-
zik z Gimnazjum nr 2 w Orzeszu - Zawa-
dzie (MKS SOKÓŁ Orzesze). 

Fundatorem nagród był organizator 
turnieju - Andrzej Szafraniec, burmistrz 
miasta.

SzkoŁY PoDSTaWoWe
Dziewczęta indywidualnie

1) Julia Tkocz - SP nr 2
2) Wiktoria Cebula - SP nr 5
3) Weronika Kaczanowska - SP nr 5

Dziewczęta drużynowo
1) SP nr 5 (Weronika Kaczanowska, Wiktoria Cebula, Mar-
tyna Sznapka)
2) SP nr 2 (Julia Tkocz, Justyna Czyrnia, Magdalena Jaroszek)
3) SP nr 4 (Marta Czyż, Weronika Dziedzic, Martyna Gusik)

chłopcy indywidualnie
1) Jakub Suchoń - SP nr 6
2) Daniel Szola - SP nr 2
3) Artur Piątek - SP nr 5

chłopcy drużynowo
1) SP nr 6 (Jakub Suchoń, Łukasz Szczepek, Artur Góralczyk)
2) SP nr 2 (Daniel Szola, Mateusz Jadasz, Jan Łukasik)
3) SP nr 5 (Adam Piątek, Rafał Ryguła, Jakub Malcher)

GiMNazJa
Dziewczęta indywidualnie

1) Weronika Spendel - G nr 2
2) Paulina Porwolik - G nr 3
3) Adriana Rudy - G nr 2

Dziewczęta drużynowo
1) G nr 2 (Weronika Spendel, Adriana Rudy, Kinga Starosta)
2) G nr 3 (Paulina Porwolik, Paulina Moczała, Karolina Mazur)
3) G nr 1 (Kinga Rydzewska, Magdalena Spendel, Sabina 
Kadłubek)

chłopcy indywidualnie
1) Dawid Mrozik - G nr 2
2) Paweł Piątek - G nr 2
3) Fili Pojda - G nr 3

chłopcy drużynowo
1) G nr 2 (Dawid Mrozik, Paweł Piątek, Jakub Spendel)
2) G nr 3 (Kamil Pietruszka, Dominik Cyroń, Patryk Szatny)
3) G nr 1 (Mateusz Bardel, Filip Pojda, Bartosz Kurpas)

klaSYFikacJa koŃcoWa

Przed siedzibą Miejskiego ośrod-
ka kultury stoi piękna, kilkumetro-
wa choinka. Stroili ją mieszkańcy 
orzesza, przedstawiciele placówek 
oświatowych, gminnych instytucji, 
zespołów śpiewaczych oraz stowa-
rzyszeń. 

Strojeniu towarzyszył kolorowy 
i pachnący kiermasz świątecz-
ny - stoiska stanęły przed MOK-

-iem i wewnątrz budynku. Na parte-
rze, przy otwartych na oścież oknach, 
kolędy śpiewał chór „Dzwon”, a na ze-
wnątrz występowały dzieci z Przed-
szkola nr 1 w Orzeszu i uczniowie 
z Gimnazjum nr 3 w Gardawicach.

Pierwszą bombkę na orzeskiej cho-
ince zawiesił Andrzej Szafraniec Bur-
mistrz Miasta. W sumie na drzewku 
zawieszono ponad 200 świątecznych 
ozdób.

Urząd Stanu cywilnego w orzeszu 
przygotował w Sali Widowisko-
wej w Jaśkowicach uroczystość 
wręczenia medali za długoletnie 
pożycie małżeńskie. 

Podczas uroczystości uhonoro-
wano małżeństwa, które są ze 
sobą już 65, 60 i 50 lat. Jubile-

usz 65 lat pożycia małżeńskiego, tzw. 
„Żelazne Gody” obchodziła jedna para. 
Za 60 wspólnie spędzonych lat, czy-
li „Diamentowe Gody”, uhonorowano 

pięć par. Pół wieku małżeństwa - „Złote 
Gody” - świętowało aż 35 par.

Andrzej Szafraniec, burmistrz Orzesza, 
podziękował Jubilatom za trud włożony 
w wychowanie dzieci oraz pracę na rzecz 
swojej rodziny i lokalnej społeczności.

- Odznaczone pary są doskonałym 
przykładem na to, że dobre i kochają-
ce się małżeństwo może przetrwać pró-
bę lat - mówił burmistrz miasta.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej medale wręczył burmistrz 
Andrzej Szafraniec oraz Jan Mach, 

przewodniczący Rady Miejskiej. Po ofi-
cjalnej ceremonii wręczenia odznaczeń 
Dostojni Jubilaci wspólnie spędzili czas 
przy lampce szampana, wspominając 
minione lata i dzieląc się doświadcze-
niami i radościami swojego życia. Uro-
czystość dodatkowo uświetnił występ 
duetu Kola i Jula.

Wszystkim parom małżeńskim ob-
chodzącym Jubileusz Pożycia Małżeń-
skiego składamy najserdeczniejsze ży-
czenia długich lat życia w dostatku 
i zdrowiu.

200 świątecznych ozdób na jednym drzewku!

Wielkie strojenie choinki

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Żelazne, diamentowe i złote gody

sokół rządził

W grudniu, w orzeszu trwała ak-
cja „Świąteczne upominki z orze-
skiej leszczynki”. zbierano odzież, 
zabawki, słodycze oraz artykuły 
szkolne. rzeczy zostały przekaza-
ne za pośrednictwem Miejskiego 
ośrodka Pomocy Społecznej do 
najbardziej potrzebujących rodzin 
z orzesza.

Na terenie Orzesza było 18 
punktów zbiórki, głów-
nie szkoły i przedszko-

la, ale także firmy. Jednym z punktów 
był także Urząd Miasta oraz Miejska 
Biblioteka Publiczna. Jednorazowy 
punkt udało się zorganizować, pod-
czas kiermaszu świątecznego w SKS 
„Piwnica” w Woszczycach. Wszystkie 
rzeczy z punktów zbierane były w jed-
nym miejscu, segregowane w karto-
nach, a następnie przekazywane do 

MOPS-u, który zajął się ich rozdyspo-
nowaniem.

- Jestem dumna z mieszkańców na-
szego miasta, którzy oddawali rzeczy 
zadbane i czyste. Często zabawki mia-
ły jeszcze metki, a gry planszowe były 
oryginalnie zapakowane. Zdarzało się, 
że po rozwiązaniu worka pachniało 
proszkiem do prania - to znak, że dar-
czyńcy naprawdę stanęli na wysokości 
zadania - dodaje Magda Wajda, wolon-
tariuszka Fundacji Europejski Instytut 
Outsourcingu oraz pracownik Przed-
szkola nr 2.

Udało się zebrać także wiele słody-
czy i artykułów szkolnych, z których 
zostały stworzone  paczki w charakte-
rystycznych zielonych reklamówkach 
z uśmiechem. Akcja organizowa-
na była przy wsparciu Urzędu Miasta 
Orzesze oraz Fundacji Europejski In-
stytut Outsourcingu.

upominki 
z orzeskiej 
leszczynki

/UrzadMiastaorzesze
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Wyry

1. Dofinansowane z europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu operacyjnego kapi-
tał ludzki na lata 2007 - 2013:

edukacja w każdym wieku szansą na rozwój 
mieszkańców Gminy Wyry

OKRES REALIZACJI: 2009 - 2010
koSzT: 26.485,00 zł (dofinansowanie: 26.485,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- cykl seminariów „Uczymy się dla siebie”, „Uczymy się w każdym 

wieku” (spotkania gimnazjalistów i ich rodziców z psychologiem, 
pedagogiem i doradcą zawodowym),

- pogadanka „Mój zawód moim hobby” skierowana do uczniów,
- kurs nauki obsługi komputera i Internetu dla osób bezrobotnych po 

45 roku życia.
Projekt objął: 151 uczniów, 51 rodziców oraz 21 osób bezrobot-

nych.

inicjatywa w naszych rękach - budujemy 
lokalne grupy projektowe

OKRES REALIZACJI: 2010
koSzT: 40.854,00 zł (dofinansowanie: 40.854,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- seminarium „dobrych praktyk projektowych”,
- trening kompetencji interpersonalnych, rozpoznawania potrzeb 

edukacyjnych środowiska lokalnego i konstruowania projektów.
Projekt objął: 39 mieszkańców Gminy Wyry.

Poznawanie świata wokół nas kluczem 
do sukcesu w przyszłości 

OKRES REALIZACJI: 2010 - 2012
koSzT: 1.132.990,00 zł (dofinansowanie: 1.115.995,15 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- organizacja dodatkowych zajęć dla przedszkolaków (m.in. gimna-

styka korekcyjna, język angielski, dogoterapia, zajęcia z logopedą, 
na basenie w GP w Gostyni oraz gimnastyka korekcyjna, warsztaty 
etnologiczne „Opowiadamy o świecie” w GP w Wyrach),

- wydłużenie pracy oddziałów w obu przedszkolach,
- utworzenie dodatkowego oddziału w Gminnym Przedszkolu w Go-

styni,
- zakup pomocy dydaktycznych dla obu placówek,
- organizacja czterech festynów rodzinnych, warsztatów oraz prowa-

dzenie konsultacji on-line dla rodziców.
Projekt objął: 329 przedszkolaków oraz 54 rodziców.

Mistrzowie kompetencji kluczowych 
w Gminie Wyry 

OKRES REALIZACJI: 2010 - 2012
koSzT: 905.834,00 zł (dofinansowanie: 905.834,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- organizacja zajęć specjalistycznych, wyrównawczo - kompensacyj-

nych, wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i arteterapii dla 
uczniów, 4 Festiwali Nauki, warsztatów szkoleniowych dla nauczy-
cieli z metody nauczania WQ i E

- wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania tj. WebQuest (pro-
jekty edukacyjne) i Europass (planowanie własnej kariery),

- zakup tablic interaktywnych i pomocy dydaktycznych,
Projekt objął: 512 uczniów oraz 60 nauczycieli.

Wiara w możliwości kluczem do doskonałości 
uczniów w Gminie Wyry 

OKRES REALIZACJI: 2011 - 2013
koSzT: 124.153,00 zł (dofinansowanie: 124.153,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- organizacja zajęć specjalistycznych, wyrównawczo - kompensacyj-

nych oraz rozwijających zainteresowania dla uczniów klas I - III obu 
Szkół Podstawowych,

- zakup pomocy dydaktycznych.
W projekcie wzięło udział 178 uczniów.

2. Dofinansowane z europejskiego Funduszu roz-
woju regionalnego w ramach regionalnego Pro-
gramu operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007 - 2013

Przebudowa 
ul. kopaniny w Wyrach 

OKRES REALIZACJI: 2009 - 2010
koSzT: 2.219.722,00 zł (dofinansowanie: 1.640.330,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- poszerzenie jezdni do 4,5 m na długości 1,8 km oraz budowa za-

tok,
- wykonanie utwardzonych poboczy o szerokości do 1,0 m na dłu-

gości 1,5 km,
- odwodnienie całej długości drogi otwartymi korytkami ściekowymi, 
- przebudowa istniejących zjazdów do pól i posesji,
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej (0,4 km),
- zmiana organizacji ruchu 

remont boiska piłkarskiego na terenie 
kompleksu rekreacyjno - sportowego w Wyrach 

OKRES REALIZACJI: 2010
koSzT: 665.135,00 zł (dofinansowanie: 509.143,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- wykonanie boiska z nawierzchni trawiastej o wymiarach 104 x 68 m 

(wraz ze strefą ochronną dookoła boiska),
- wykonanie drenażu płyty głównej,
- montaż bramek i piłkochwytów, barierek oraz dwóch 10-osobowych 

kabin dla zawodników.

Przebudowa i rozbudowa obiektu zespołu Szkół oraz 
budowa Przedszkola w Wyrach przy ul. Puszkina

OKRES REALIZACJI: 2007 - 2014
koSzT: 8.598.501,00 zł (dofinansowanie: 4.019.238,00 zł) 
zakreS ProJekTU - zespół Szkół:
- przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz z nowym wyposażeniem,
- modernizacja budynku szkoły,
- budowa nowego III-kondygnacyjnego łącznika pomiędzy budynkiem szko-

ły a salą gimnastyczną wraz z instalacjami oraz dźwigiem osobowym,
- wyposażenie sal lekcyjnych i biblioteki,
- modernizacja kotłowni i kuchni z wyposażeniem,
- wykonanie nowej elewacji budynku.
Przedszkole:
- budowa 5-oddziałowego przedszkola (w tym 5 sal zabaw z bezpo-

średnim dostępem do łazienki, szatnie, pomieszczenia biurowe, 
pomieszczenia gospodarcze),

- kompleksowe zagospodarowanie terenu (placu zabaw i drogi do-
jazdowej),

- pełne wyposażenie obiektu.

budowa zintegrowanego systemu wspomagania 
zarządzania w administracji w Urzędzie Gminy Wyry 

OKRES REALIZACJI: 2012 - 2013 
koSzT: 386.657,00 zł (dofinansowanie: 328.658,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- adaptacja i wyposażenie pomieszczenia na potrzeby głównego wę-

zła sieci i serwerowni, 
- modernizacja infrastruktury sieci komputerowej,
- zakup 14 nowych stanowisk komputerowych, urządzenia wielofunk-

cyjnego oraz skanera,
- uruchomienie systemu wspomagania decyzji i zarządzania - udo-

stępnianie informacji analitycznej (budżet, finanse, podatki, kadry, 
itd.) osobom pełniącym funkcje zarządcze i kontrolne,

- uruchomienie platformy e-Urząd - dla mieszkańców i klientów urzędu.

zagospodarowanie terenu rekreacyjno 
- sportowego w Gostyni przy ul. rybnickiej 

poprzez budowę boiska wraz z infrastrukturą 
techniczną i zapleczem 

OKRES REALIZACJI: 2013 - 2014 
koSzT: 2.472.308,00 zł (dofinansowanie: 1.432.660,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- wykonanie boiska z nawierzchni trawiastej wraz z nawodnieniem,
- budowa 3 boisk do siatkówki plażowej, budynku socjalno - gospo-

darczego,
- wykonanie placu z urządzeniami fitness,
- montaż bramek i piłkochwytów,
- wykonanie ogrodzenia i oświetlenia terenu,
- zakup sceny mobilnej.

3. Dofinansowane z europejskiego Funduszu 
rolnego rozwoju obszarów Wiejskich w ra-
mach Programu rozwoju obszarów Wiejskich 
na lata 2007 - 2013:

budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
w Gostyni (etap i i ii - ul. Tęczowa, ul. Tyska) 

OKRES REALIZACJI: 2009 - 2010 
koSzT: 1.966.916,00 zł (dofinansowanie: 747.413,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- sieć ciśnieniowa o długości 7 km,
- sieć grawitacyjna o długości 15m,
- 76 przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 11 studni węzłowych z zasuwami.

budowa zagrody Śląskiej 
wraz z parkingami i mini amfiteatrem 

w Gostyni przy ul. Pszczyńskiej

OKRES REALIZACJI: 2010 - 2011 
koSzT: 1.149.678,00 zł (dofinansowanie: 371.371,00 zł) 
zakreS ProJekTU: 
- budowa mini amfiteatru (sceny z zadaszeniem), grilla z cegły ce-

ramicznej, ogrodzenia pełniącego jednocześnie funkcję ekranów 
akustycznych

- wykonanie drewnianych ławek ze stolikami (łącznie 264 miejsc sie-
dzących), oświetlenia (latarnie typu parkowego), posadzek parkin-
gów, jezdni, terenu „Zagrody Śląskiej”.

Zrealizowane projekty unijne w latach 2007-2013

W grudniu 2013 r. dobiegł końca tzw. okres programowania środków unijnych na lata 2007 - 2013. Wprawdzie projekty można 
realizować jeszcze do 2015 r., jednakże obecnie główny nacisk kładziony jest na przygotowanie nowych przedsięwzięć, które 
będą mogły uzyskać dofi nansowanie w latach 2014 - 2020. 

Poniżej przedstawiamy listę 12 projektów, które udało się Gminie Wyry zrealizować przy wsparciu Unii Europejskiej. Warto również 
wspomnieć, że gmina realizuje (bądź realizowała) szereg projektów partnerskich z pozostałymi gminami Powiatu Mikołowskiego 
lub innymi jednostkami, co świadczy o współdziałaniu tychże podmiotów na rzecz społeczności lokalnej całego powiatu. 

Ponadto jednostki organizacyjne Gminy Wyry (Gminny ośrodek Pomocy społecznej w Wyrach, Zespół szkół w Gostyni) 
realizowały własne projekty skierowane do mieszkańców gminy. Mamy nadzieję, że również obecna perspektywa fi nansowa, 
która rozpoczęła się 1 stycznia 2014 r. będzie równie owocna jak poprzednia.

/gminawyry
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Ruszyła strona internetowa projektu „Rewitalizacja obiektu - Park Gminny” 
w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Priorytet VI. „Zrównoważony Roz-
wój Miast” Działanie 6.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” Pod-

działanie 6.2.2 „Rewitalizacja - małe miasta". Zapraszamy na nową stronę inter-
netową pod adresem: http://www.park.ornontowice.pl/

zespół Szkolno-Przedszkolny w ornontowicach otrzymał 
certyfikat Szkoły Promującej zdrowie.

Urząd Gminy ornontowice informuje, że od 
pierwszego stycznia 2014 r., w celu uspraw-
nienia i zautomatyzowania procesu księ-
gowania wpłat mieszkańców na rachunek 
bankowy Urzędu, wprowadzony został Sys-
tem identyfi kacji Masowych Płatności. 

System ten polega na przyporządkowaniu każ-
demu podatnikowi numeru rachunku ban-
kowego identyfikującego podatnika oraz ro-

dzaj dokonanej płatności. W związku z tym Urząd 

prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na nowy nu-
mer konta bankowego, który zostanie podany 
w każdej decyzji podatkowej. Nowe zasady płatno-
ści przyczynią się do sprawniejszej obsługi klienta.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzę-
dzie Gminy Ornontowice lub pod numerem telefo-
nu (32) 33-06-209. Jednocześnie przypomina się, 
że ustawowe terminy płatności podatku od nieru-
chomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych to: 
15 marzec, 15 maj, 15 wrzesień i 15 listopad 2014 
roku.

Park w sieci

Podnoszenie poziomu świa-
domości w zakresie promo-
wania zdrowia jest jednym 
z ważniejszych elemen-
tów kształcenia młodego 
pokolenia, dlatego spo-
łeczność zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Gminie 
ornontowice postanowiła 
przystąpić do projektu „Ślą-
ska Sieć Szkół Promujących 
zdrowie”. 

Projekt ten ma na celu 
wspieranie edukacji zdro-
wotnej oraz wzmocnienie 
działań sprzyjających zdro-

wemu stylowi życia i dobremu sa-
mopoczuciu wszystkich członków 

społeczności. Szkolny Zespół Pro-
mocji Zdrowia opracował program: 
„Żyjmy aktywnie i bezpiecznie na 
lata 2012 - 2015”, którego celem 

jest nie tylko przekazywanie wiedzy 
o tym, co jest korzystne lub szko-

dliwe dla zdrowia, ale przede 
wszystkim rozwijanie wła-

ściwych umiejętności i na-
wyków prozdro-
wotnych. Diagno-

za wstępna prze-

prowadzona wśród uczniów, nauczy-
cieli, pracowników niepedagogicz-
nych i rodziców wykazała, że waż-
nym aspektem zdrowej szkoły jest 
przyjazna atmosfera w szkole i w 
klasie, promocja zdrowia poprzez 
aktywność fizyczną oraz dbanie o 
własną higienę i bezpieczeństwo, 

dlatego realizacja programu ma na 
celu wzmocnienie tych wartości, a w 
szczególności promowanie aktywne-
go i bezpiecznego trybu życia. 

Realizacja tych zadań pozwoli-
ła szkole otrzymać Certyfikat Szkoły 
Promującej Zdrowie.

Wręczenie Certyfikatu odbyło się, 
podczas uroczystego spotkania z Wo-
jewódzkim Koordynatorem Śląskiej 
Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Na tym nie kończą się działa-
nia dotyczące promocji zdrowia. 
W dalszym ciągu szkoła będzie two-
rzyła środowisko sprzyjające zdro-
wiu, bezpieczeństwu i dobremu sa-
mopoczuciu uczniów oraz pracow-
ników. Ponadto będzie podejmowała 
nowe działania, aby móc ubiegać się 
o nadanie kolejnych stopni Certyfika-
tu Szkół Promujących Zdrowie.

NoWe zaSaDY PŁaTNoŚci PrzYczYNią 
Się Do SPraWNieJSzeJ obSŁUGi klieNTa

Jeden podatnik - jeden rachunek

styczeń 2014r.

Żyj zdrowo, 
aktywnie 
i bezpiecznie

Młodzież z ornontowickiego ze-
społu Szkół uczestniczyła w video 
konferencji z uczniami partner-
skich szkół z katalonii, a to dość 
niecodzienne wciąż zapoznanie 
odbyło się w ramach projektu co-
menius regio. 

Celem konferencji było nie tylko 
poznanie się młodzieży, ale rów-
nież wymiana informacji o szko-

łach i regionach, w których się znajdu-
ją oraz pomysłach związanych z dalszą 
realizacją projektu. Nasi uczniowie ak-
tywnie uczestniczyli w spotkaniach in-
ternetowych z dwiema szkołami (Insti-

tut Vidal i Barraquer oraz Institut Com-
te Rius), informowali o kierunkach 
kształcenia naszej placówki, jej walo-
rach oraz przedstawili krótką charakte-
rystykę gminy Ornontowice. Najwięcej 
satysfakcji dostarczyła jednak uczestni-
kom spotkania swobodna, spontaniczna 
konwersacja z rówieśnikami z Katalo-
nii, podczas której rozmawiano o wspól-
nych zainteresowaniach, muzyce, spo-
sobach spędzania czasu wolnego, pla-
nach na przyszłość, wymarzonych za-
wodach oraz o pogodzie. 

Podczas spotkania, nauczyciele języ-
ka angielskiego z obydwu szkół ustalili, 
iż warto podtrzymać tę formę kontak-

tów i wkrótce, na wiosnę, zostanie zor-
ganizowana kolejna video konfe-
rencja. Ponadto, benefi-
cjenci projektu z oby-
dwu regionów roz-
poczną indywi-
dualną współ-
pracę między 
sobą poprzez 
wymianę ko-
r e s p o n d e n -
cji mailowych. 
Pierwsze spo-
tkanie na łączach 
z partnerskimi szkoła-
mi spełniło większość z za-

łożonych celów 
projektu: tj. nawią-

zanie współpracy z ró-
wieśnikami z katalońskich 

szkół średnich i rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych uczniów w języku an-
gielskim oraz promocja regionów będą-
cych podmiotem projektu.

Poznali się na video konferencji

Wójt Gminy ornontowice zawiadamia, iż do publicznej wiadomości podano 
wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy. szczegółowe informacje o dzierżawionej nieruchomości znajduje się 
na tablicach informacyjnych tut. Urzędu oraz na stronie www.bip.ornontowice.pl.



Wyobraźmy sobie 
taką sytuację. 
Rodzina z Ła-
zisk wybiera się 

na sobotnie zakupy do Kato-
wic. Nie mają zamiaru pchać 
się swoim samochodem do 
stolicy województwa, bo szko-
da im czasu na stanie w kor-
kach. Podjeżdżają więc autem 
na parking przy stacji PKP Ła-
ziska Górne. Nie sprawdzili 
nawet rozkładu jazdy, bo skład 
odjeżdża co pół godziny. Nad-
jechał szynobus. Po 20 minu-
tach wysiedli na dworcu w Ka-
towicach. Złapali się za port-
fele i ruszyli na zakupy do Ga-
lerii Katowice, sąsiadującej 
z dworcem PKP. Po trzech go-
dzinach buszowania po skle-
pach, obładowani siatka-
mi wsiedli w powrotny szyno-
bus do Łazisk. Czy brzmi zbyt 
pięknie, aby było prawdziwe? 
Nie można wykluczyć, że te 
transportowe fantazje za kilka 
lat staną się faktem. W unij-
nych planach wydatkowych 
na najbliższe lata, pojawiło 
się okienko finansowe pod na-
zwą Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne. Całkiem sporo 
z tego tortu może zebrać wo-
jewództwo śląskie. Subregion 
centralny naszego regionu, do 
którego należy powiat miko-
łowski, może liczyć na ponad 
600 milionów euro w ramach 
ZIT. Ponad połowę tej kwoty 
przeznaczono na niskoemisyj-

ny transport miejski. Problem 
polega na tym, że niełatwo jest 
zdobyć kasę z ZIT. Tutaj nie 
obowiązuje standardowa pro-
cedura konkursowa. Punkto-
wane są inwestycje, które po-
prawią nie tylko jakość  trans-
portu miejskiego, ale staną się 
impulsem do rozwoju regionu. 

UrUchoMieNie 
SzYbkieGo 
i WYGoDNeGo 
PoŁączeNia 
koleJoWeGo 
relacJi orzeSze - 
ŁaziSka - MikoŁóW- 
kaToWice iDealNie 
WPiSUJe Się W TeN 
SceNariUSz. 

Miejscowości naszego po-
wiatu leżą przy trasie Ryb-
nik - Katowice, obsługiwa-
nej przez Koleje Śląskie. Po-
ciągi jeżdżą rzadko, głównie 
w godzinach komunikacyj-
nego szczytu. Trudno mówić 

o jakimkolwiek komforcie jaz-
dy. Kto ma samochód, ten 
woli stać w korkach. Nie-
zmotoryzowani wybierają au-
tobusy, bo jeżdżą częściej 
i są przede wszystkim tańsze. 
Niestety, Katowice, Rybnik 
i same Koleje Śląskie nie są 
zainteresowane poprawą ja-
kości tego połączenia. Gene-
ralnie, z Katowicami ciężko 
się rozmawia na temat jakich-
kolwiek wspólnych projektów 
komunikacyjnych. Doświad-
czył tego Mikołów, który nie 
potrafi przeforsować przedłu-
żenia linii autobusu 653 do 
centrum stolicy województwa. 
Na zwiększeniu liczby połą-
czeń kolejowych nie zależy 
Rybnikowi. Nie jest tajemni-
cą, że miasta ROW (Rybnik, 
Wodzisław, Racibórz, Jastrzę-
bie-Zdrój) konsolidują się 
w ramach swojej „małej aglo-
meracji” i nie mają większych 
interesów w zacieśnianiu re-
lacji z Katowicami. Natomiast 

Koleje Śląskie mają zbyt wiele 
problemów wewnętrznych, by 
inwestować w rozbudowę jed-
nej, lokalnej linii. Ofiarą tej 
sytuacji pada powiat mikołow-
ski. Kulturowo, ekonomicz-
nie, społecznie i towarzysko 
ciążymy w stronę Katowic. 

JeSTeŚMY 
bliSko ceNTrUM 
aGloMeracJi, ale 
JeDNoczeŚNie 
Daleko, JeŻeli 
WeźMie Się PoD 
UWaGę chaoTYczNie 
zorGaNizoWaNY 
TraNSPorT 
PUbliczNY. 

Odbudowa połączeń kolejo-
wych relacji Orzesze-Łaziska-
-Mikołów-Katowice, radykal-
nie poprawiłaby standardy cy-
wilizacyjne w naszym powie-
cie. Pomysł jest dobry i wiemy, 
gdzie sięgnąć po pieniądze na 
jego realizację. Trudno na ra-

zie mówić o jakichkolwiek kon-
kretach, bo nasi samorządow-
cy dopiero przymierzają się 
do tego przedsięwzięcia. Pla-
ny są ambitne i nie kończą się 
na odtworzeniu połączeń z Ka-
towicami. Pojawił się pomysł, 
aby pójść za ciosem i urucho-
mić połączenie Orzesze-Tychy-
-Oświęcim-Kraków. Ale wszyst-
ko po kolei. Najpierw Katowi-
ce, a później Kraków.

Jerzy Filar
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inwestycje

ORGANIZUJEMY
imprezy okolicznościowe: 

komunie, urodziny, pożegnania, wesela oraz catering.

43-170 Łaziska Górne, ul. Wiejska 1
tel.: 32 322 73 13, 608 258 579, 606 903 952
więcej aktualnych informacji i wydarzeń na 

facebook.com/kredenswlaziskach 
oraz na stronie internetowej

www.restauracja-kredens.pl

Posiadamy jeszcze wolne terminy 
Komunii św. na rok 2014 

Więcej informacji dostępnych w restauracji.

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Samorządowcom z powiatu mikołowskiego marzy się szybkie, częste i wygodne połączenie kolejowe 
z katowicami. Mrzonka? Niekoniecznie. W ramach środków unijnych na nadchodzące lata, jest do wzięcia 
spora pula pieniędzy na niskoemisyjny transport miejski. 

360 mln zł - dostanie subregion centralny województwa  śląskiego na 
niskoemisyjny transport kolejowy. Czy uda się z tych pieniędzy zbudować połączenia: 
orzesze-łaziska-Mikołów-Katowice oraz orzesze-Tychy-oświęcim-Kraków?

PO KOLEI 
- do Katowic, a później do Krakowa

alekSaNDer WYra, 
burmistrz 
Łazisk Górnych:

Jeżeli plany budowy połą-
czenia kolejowego z Katowi-
cami nabiorą realnych kształ-
tów, przygotujemy miejsca 
parkingowe w pobliżu dwor-
ca PKP. Nie ukrywam, że bar-
dzo mi zależy na realizacji 
tego przedsięwzięcia. Coraz 
trudniej dojeżdża się do Ka-
towic samochodem, a wielu 
mieszkańców Łazisk Górnych 
i całego powiatu związanych 
jest z tym miastem zawodowo 
i edukacyjnie, a poza tym jest 
to największe centrum zaku-
powe w naszym regionie. Po-
dobnie jest z Tychami, do któ-
rych dojazd autobusami to 
gehenna. A przecież Tychy 
to nasz sąsiad, dojazd powi-
nien być błyskawiczny. Gene-
ralnie trudno mówić o rozwo-
ju powiatu mikołowskiego nie 
mając dobrego, wygodnego 
i szybkiego połączenia kolejo-
wego z centrum śląskiej aglo-
meracji i z sąsiadami.

PioTr zieNc, 
jedyny przedstawiciel 
powiatu mikołowskie-
go w sejmiku wojewódz-
twa śląskiego, przewod-
niczący komisji Współ-
pracy zagranicznej i in-
tegracji europejskiej.

Świetna i oczekiwana przez 
mieszkańców inicjatywa na-
szych samorządowców. Szyb-
ka, regularna, lokalna, nowo-
czesna kolej pozwala na ko-
rzystanie z niej przez tych, któ-
rzy nie posiadają samocho-
dów, w tym dojeżdżających 
do pracy i szkół. To szansa na 
zmniejszenie negatywnego 
oddziaływania na środowisko 
poprzez zmniejszenie stru-
mienia samochodów. To po-
prawa bezpieczeństwa. Każ-
da nowa linia w połączeniu 
z nowymi centrami przesiad-
kowymi i parkingami to zna-
czące zmniejszenie korzysta-
nia z komunikacji miejskiej 
i idące za tym oszczędności 
w budżetach gmin, które 
mogą zaoszczędzone pienią-
dze przeznaczyć na zaspaka-
janie innych potrzeb naszych 
mieszkańców. Poprawa warun-
ków życia i rozwój infrastruktu-
ry może liczyć na moje wspar-
cie również  jako członka Ko-
mitetu Sterującego do spraw 
Transportu przy Marszałku 
Województwa Śląskiego.
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OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w trybie przetargu ustnego (licytacji) 

Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A.
z siedzibą w Katowicach przy ul. Lwowskiej 23, 40-389 Katowice

ZAPRASZA
Do zapoznania się z sąsiadującymi ze sobą nieruchomościami i udziału w przetargu ustnym na sprzedaż:

TAURON Wytwarzanie S.A. 
z siedzibą w Katowicach 40-389, ul. Lwowska 23,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
pod numerem KRS 0000003157, 
NIP 632-17-92-812, REGON 276854946, 
kapitał zakładowy  1 494 862 990,00 zł
wpłacony w całości

Prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach 
Górnych przy ul. Wyzwolenia (obręb nr 26 Łaziska Górne, karta mapy 5) 

obejmującego działkę ewidencyjną nr 1276/120 o powierzchni 2.249,00 m2 
wraz z prawem własności budynku byłej szkoły z wyposażeniem 
i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr: 
KA1M/00056516/1.

Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 721.700,00 zł
Współrzędne GPS - N: 50o7’54.77”; E: 18o50’24.4”

Licytacja odbędzie się w dniu 29.01.2014r. o godz. 1200 w Katowicach
ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach Górnych 
przy ul. Wyzwolenia (obręb nr 26 Łaziska Górne, karta mapy 5) obejmującego 

działki gruntowe o łącznej powierzchni 13.261,00 m2 wraz z prawem 
własności budynku świetlicy z wyposażeniem, kortu tenisowego z zapleczem 

sanitarnym i innych budowli wchodzących w skład nieruchomości.
Nieruchomość objęta księgami wieczystymi o numerach: 

KA1M/00056516/1, KA1M/00057192/0, KA1M/00057144/9

Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 3.483.000,00 zł
Współrzędne GPS - N: 50o7’50.7”; E: 18o50’20.5”

Licytacja odbędzie się w dniu 26.02.2014r. o godz. 1000 w Katowicach
ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Łaziskach 
Górnych przy ul. Wyzwolenia (obręb nr 26 Łaziska Górne, karta mapy 5) 

obejmującego działki gruntowe o łącznej powierzchni 2.052,00 m2  
wraz z prawem własności boiska sportowego i innych budowli 

wchodzących w skład nieruchomości.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr: 

 KA1M/00056516/1.

Cena wywoławcza netto przedmiotu przetargu wynosi 254.000,00 zł
Współrzędne GPS - N: 50o7’52.4”; E: 18o50’23”

Licytacja odbędzie się w dniu 26.02.2014r. o godz. 1100 w Katowicach
ul. Lwowska 23, sala konferencyjna A021.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 324 32 28 oraz 32 467 33 11 od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400.

Nieruchomości można nabyć wspólnie lub każdą z osobna. 
Warunki przetargu wraz z pełną informacją zostały opublikowane na stronie internetowej www.tauron-nieruchomosci.pl. 
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Piszemy o tej spra-
wie od dwóch miesię-
cy. Kompania Węglo-
wa znalazła się w kry-

tycznym położeniu. Najwięk-
sza spółka górnicza w Europie 
zakończyła ubiegły rok na wiel-
kim minusie, sięgającym 300 
mln zł. Uratować sytuację miał 
plan naprawczy, którego szcze-
góły ujawniliśmy w listopado-
wym numerze „Naszej Gazety”. 
Spółka chce łączyć kopalnie. 
Teoretycznie jest to jakiś pomysł 
na ograniczenie kosztów. Nie 
można jednak łączyć kopalń 
na siłę, kiedy nie przemawia-
ją za tym żadne względy ekono-
miczne, techniczne i logistycz-
ne. Bolesław Śmiały jest mały, 
ale dobrze sobie radzi. Ziemo-
wit jest duży i też nie narzeka. 
Łaziska Górne leżą 30 km od 
Lędzin. Obu kopalń nic nie łą-

czy, poza nazwą, odwołująca się 
do bohaterów z przeszłości. Po-
równując skalę wydobycia, fu-
zja oznaczałaby wchłonięcie 
Bolesława Śmiałego przez Zie-
mowita. Skończyłoby się to źle 
dla powiatu mikołowskiego.  
Łaziska kopalnia jest najwięk-
szym pracodawcą w okolicy,  
a jej obecność gwarantuje funk-
cjonowanie innego ważnego dla 
nas przedsiębiorstwa, Elektrow-
ni Łaziska. Kiedy plany restruk-
turyzacyjne przedostały się do 
opinii publicznej, samorządow-
cy powiatu mikołowskiego napi-
sali pismo do władz koncernu, 
a związkowcy ogłosili pogoto-
wie strajkowe. Podobnie działo 
się w innych gminach, na któ-
rych terenie funkcjonują kopal-
nie Kompanii Węglowej. Wła-
dze spółki szybko zorientowały 
się, że łatwo nie będzie.

 W UbieGŁYM 
MieSiącU DoSzŁo Do 
zaMkNięTeGo Dla 
MeDióW SPoTkaNia 
WŁaDz kW  
z SaMorząDoWcaMi.

 Najwięcej zastrzeżeń do 
planów spółki mieli przed-
stawiciele Rudy Śląskiej, 
Brzeszcz, Wodzisławia i powia-
tu mikołowskiego. Aleksander 
Wyra, burmistrz Łazisk Gór-
nych, przypomniał, że w opra-
cowanym w 2009 roku pla-
nie łączenia kopalń, Bolesław 
Śmiały i Ziemowit miały sta-
tus samodzielnych zakładów 
wydobywczych. Marek Uszko, 
prezes KW odparł, że plan łą-
czenia kopalń nie został jesz-
cze przesądzony. Zarząd spół-
ki, chcąc uniknąć konfliktów 

z samorządowcami i obawiając 
się strajków, jest gotów pójść 
na ustępstwa. Nie dojdzie do 
łączenia kopalń, a przynaj-
mniej nie do wszystkich pla-
nowanych, jeżeli związkowcy 
zgodzą się na możliwość prze-
sunięć pracowników w obrę-
bie całej Kompanii Węglowej. 
Dla górników oznacza to spo-
re niedogodności, bo może 
się okazać, że dla mieszkańca 
Brzeszcz praca jest, ale w od-
ległej Rudzie Śląskiej. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu nieren-
towne kopalnie, wcześniej czy 
później upadną, ale uratowa-
ne zostaną miejsca pracy. Taka 
sytuacja sprzyja Bolesławowi 
Śmiałemu. 

ŁaziSka koPalNia 
JeST JeDNą  
z NieliczNYch, 

GDzie brakUJe rąk 
Do PracY. 

Zbyt na węgiel zapewnia 
Elektrownia Łaziska, a patrząc 
na tempo rozwoju naszej cy-
wilizacji, zapotrzebowanie na 
energię może tylko rosnąć. Ko-
palnia może przyjąć około 200 
nowych pracowników. Jest to 
także perspektywa powrotu dla 
górników z powiatu mikołow-
skiego, którzy zmuszeni zawo-
dową emigracją pracują w in-
nych śląskich miastach. Kopal-
nia Bolesław Śmiały ma wszel-
kie szanse, aby stać samodziel-
ną, dobrze prosperującą firmą, 
ale nie może jej w tym prze-

szkadzać… Kompania Węglo-
wa. To wszystko, o czym pi-
szemy, nie musi się sprawdzić. 
Podczas spotkania z samorzą-
dowcami, prezes Kompanii Wę-
glowej zadeklarował, że jest  
w stanie pójść na ustępstwa, ale 
to nie oznacza, że tak zrobi. De-
cyzje dotyczące polskiego gór-
nictwa nie zapadają przecież  
w Katowicach, ale w Warsza-
wie, w gabinecie Janusza Pie-
chocińskiego, wicepremiera z 
Polskiego Stronnictwa Ludowe-
go. Tak, czy inaczej, do końca 
stycznia powinniśmy wiedzieć, 
jak potoczą się losy Kompanii 
Węglowej i Bolesława Śmiałego. 

Jerzy Filar

REKLAMA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Do końca stycznia ma zapaść decyzja, czy łaziska kopalnia bolesław 
Śmiały zostanie połączona z kWk ziemowit w lędzinach. ostatnio 
pojawiła się nadzieja, że nie dojdzie do takiej fuzji. W optymistycznym 
scenariuszu kopalnia bolesław Śmiały i nasz powiat mogą nawet 
zyskać na obecnych problemach kompanii Węglowej.

koMeNTarz

Polska to jest dziwny kraj. Mamy pod dostatkiem węgla, który obok 
ropy naftowej jest nadal najważniejszym surowcem energetycznym. Po 
katastrofie w Japonii, elektrownie atomowe tracą zwolenników, a alter-
natywne źródła energii, jak wiatraki czy zapory wodne, nie są tak wy-
dajne, jak elektrownie węglowe. Mamy bogactwa w bród, ale nie wie-
my, jak z niego korzystać. Nie bierzemy przykładu z Norwegii, która zy-
ski ze sprzedaży ropy odkłada dla przyszłych pokoleń, na ciężkie cza-
sy, jakie niewątpliwie nadejdą. Albo Rosja. Tam nikt nie ukrywa, że 
surowcowe bogactwo jest kartą przetargową w politycznych rozgryw-
kach władz Kremla. Świat zgrzyta zębami, ale co z tego, skoro przyno-
si to korzyści Rosji. Tylko Polska ma problem. Nie wie, jak sprzedawać  
w świecie węgiel, choć jest ogromny popyt na ten surowiec. Nie wie, 
jak zorganizować pracę spółek węglowych, ponieważ resortowi mini-
strowie zmieniają się w tempie 2-3 na kadencję, a każdy ma inny po-
mysł na górnictwo. A światowi węglowi potentaci się z tego śmieją i za-
cierają ręce, bo groźny rywal sam kładzie im się na deski. 

Bolesław 
niepewny
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Gdyby ta decyzja została ogłoszo-
na pierwszego kwietnia uznaliby-
śmy, że ponure z natury Minister-
stwo Sprawiedliwości stać czasa-

mi na dobry żart. Ale początek roku to nie 
jest pora na dowcipy. Ministerstwo Sprawie-
dliwości ogłosiło pod koniec ubiegłego roku 
przetarg na dostarczanie przesyłek sądo-
wych i prokuratorskich. Zawsze zajmowała 
się tym Poczta Polska. W grudniu gruchnęła 
jednak sensacyjna informacja. Wart pół mi-
liarda złotych przetarg wygrała Polska Gru-
pa Pocztowa, prywatna i raczej słabo znana 
firma na rynku usług kurierskich i doręcze-
niowych. Trzon jej sieci stanowią kioski Ru-
chu, ale nie tylko. W wielu miejscowościach 
wydawaniem sądowych zawiadomień zajmą 
się także sklepy albo punkty usługowe. Mi-
nisterstwo Sprawiedliwości zaoszczędziło na 
zmianie doręczyciela około 80 mln zł. Pocz-
ta Polska straciła zaś kluczowego klienta. 
Nieoficjalnie mówi się, że kwota 600 mln zł, 
jaką państwowa firma zaoferowała w prze-
targu, to mniej więcej równowartość jej dwu-
letnich zysków. Aby przetrwać, Poczta Pol-
ska zostanie zmuszona do redukcji etatów. 
W powiecie mikołowskim pracuje na poczcie 
120 osób, w tym połowę stanowią listonosze. 
Ilu z nich straci posadę? Zaskoczeni rozwo-
jem sytuacji są nie tylko pocztowcy i klienci, 
ale także sami kioskarze. 

SPrzeDaŻ PraSY, koSMeTYkóW, 
bileTóW czY PaPieroSóW, 
To Nie JeST To SaMo, co 

Wyroków sądu podobno nie powinno się komentować, ale obok decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości  
w sprawie doręczania przesyłek specjalnych, nie sposób przejść obojętnie. listonosze poszli 
w odstawkę. Pisma z sądu albo prokuratury, nie odbierzemy już poczcie, lecz w kiosku ruchu.

120 osób zatrudnia Poczta Polska 
w powiecie mikołowskim. Ile z nich straci pracę?

Sąd w ruchu



Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś 
wykręca numer alarmowy i mówi: 
dzwonię z Zazdrości, boli mnie ser-
ce. Dyspozytor znający realia na-

szego powiatu, od razu zorientuje się, że mieszka-
niec tej dzielnicy Orzesza może mieć zawał. Nato-
miast dyżurny, dla którego powiat mikołowski jest 
równie egzotyczny, jak Beskid Niski, może uznać, 
że ktoś stroi sobie żarty. Ten wymyślony przykład 
wcale nie jest aż tak bardzo naciągany. Niedawno 
doszło do podobnej sytuacji. Osoba wzywająca po-
gotowie podała nazwę jednej z dzielnic w naszym 
powiecie. Tymczasem dyspozytor w Katowicach 
wysłał karetkę pod Gliwice. Tam też jest miejsco-
wość o takiej nazwie. 

oD STYczNia WeSzŁa 
W ŻYcie USTaWa o SYSTeMie 
PoWiaDaMiaNia raTUNkoWeGo. 
JeJ kSzTaŁT Daleko oDbieGa oD 
oczekiWaŃ SaMorząDoWcóW, 
kTórzY Na SWoiM TereNie 
TakŻe oDPoWiaDaJą za 
bezPieczeŃSTWo obYWaTeli. 

W całej Polsce utworzono 17 wojewódzkich 
centrów powiadamiania ratunkowego. Największe 
jest w Katowicach. Czuwa nad zdrowiem i życiem 
ponad 4,5 miliona mieszkańców województwa ślą-
skiego. Zintegrowane służby ratownicze działają 
w całej Europie. Wstępując do Unii Europejskiej 
zostaliśmy zobowiązani do stworzenia podobne-
go systemu w Polsce. W efekcie powstała całkiem 
sensowna ustawa powołującą między innymi Cen-
tra Powiadamiania Ratunkowego. Ale CPR-y mia-
ły działać na poziomie powiatu. Mieli tam praco-
wać dyspozytorzy kluczowych służb: policji, stra-
ży pożarnej, straży miejskiej i pogotowia ratunko-
wego. Doświadczeni, z wieloletnim stażem pracy 
profesjonaliści w swojej branży, znający swój fach 
i przede wszystkim teren na którym pracują. Dzia-
łając wspólnie, szybciej i skuteczniej służyliby swo-
jej lokalnej społeczności. W powiatowych centrach 
powiadamiania ratunkowego miał być także odbie-
rany telefon nr 112 , który z czasem zastąpi inne 
połączenia alarmowe. Odpowiednik takiego cen-
trum mamy w powiecie mikołowskim. O ośrod-
ku zarządzania kryzysowego pisaliśmy w czerwcu 
ubiegłego roku. 

PracUJącY TaM DYSPozYTorzY 
DoSkoNale zNaJą SPecYFikę 
PoWiaTU MikoŁoWSkieGo. 

Wiedzą, jak zareagować, aby straż pożarna, po-
gotowie albo policja dotarły na czas w odpowied-
nie miejsce. Wszystko, co dobre, nie może jednak 
trwać wiecznie. Bruksela naciskała na Polskę, aby 

szybciej wdrożyć ogólnopolski system ratunkowy. 
Okazało się, że nie ma pieniędzy na CPR w każ-
dym powiecie. Powołano więc centra wojewódzkie. 
Przez moment pojawiła się szansa, że kilka powia-
towych CPR-ów, w tym mikołowski, zostanie ura-
towanych. Nadzieje prysła pod koniec ubiegłego 
roku. 4,5 milionowe województwo obsługuje około 
90 operatorów. Szacuje się, że w ciągu roku cen-
trala w Katowicach odbierze ponad 5 mln zgło-
szeń. Dyspozytorzy będą musieli ocenić, czy ktoś 
wymaga ratunku albo stroi sobie żarty. Muszą tak-
że wiedzieć, że Zazdrość i Zawiść to nie tylko stan 
emocji, ale także dzielnice Orzesza. I nie wolno im 
pomylić mikołowskiego sołectwa Bujakowa z wsią 
o tej samej nazwie pod Bielskiem.

Jerzy Filar
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koMeNTarz

Wiadomo, że państwo nie ma pieniędzy, ale 
oszczędzanie na wydatkach związanych ze zdrowiem 
i bezpieczeństwem nie prowadzi do niczego dobrego. 
Jako obywatele mamy już dość problemów z niefunk-
cjonalną służbą zdrowia. Teraz jeszcze rząd zaczyna 
majstrować w systemie zawiadamiania ratunkowego. 
Próby wmawiania obywatelom, że tak będzie lepiej 
i bezpieczniej, przypominają nieudolne kampanie re-
klamowe usiłujące wmówić konsumentom, ze marga-
ryna jest zdrowsza od masła. Centrala-moloch, któ-
ra musi obsłużyć 4,5 miliona ludzi nie może dzia-
łać sprawniej, niż mała dyspozytornia skrojona na 
100 tys. mieszkańców naszego powiatu.

heNrYk zaWiSzoWSki, zastępca starosty 
powiatowego: 

Jako przedstawicielowi administracji publicznej 
jest mi trudno krytykować decyzje rządu. Każde 
nowe rozwiązanie, które ma wpływ na nasze życie, 
zdrowie i poczucie bezpieczeństwa, budzi niepo-
kój, a czasami kontrowersje. Tak jest także z usta-
wą o wojewódzkich centrach powiadamiania ra-
tunkowego. Musimy dostosować się do tych przepi-
sów, choć ograniczają one wpływ administracji po-
wiatu na ochronę zdrowia mieszkańców.

od stycznia, nad życiem i zdrowiem mieszkańców ponad 4,5 milionowego województwa śląskiego 
czuwa jedno centrum powiadamiania ratunkowego. a miało być inaczej. cPr-y planowano 
dla każdego powiatu. Dobrze zorganizowane powiaty - jak mikołowski - na tym tracą. 

Wykręcili 
numer

PrzechoWYWaNie i WYDaWaNie 
NakazóW SąDoWYch i WezWaŃ 
z ProkUraTUrY.

- Nie wiem, czy mam prawo do pokwi-
towania odbioru takich dokumentów? Jak 
je przechowywać? Procedura wydawa-
nia takiej przesyłki trochę musi potrwać. 
Boję się, ze klienci, którzy chcą tylko ku-
pić papierosy albo gazetę, pójdą dalej, bo 
nie będą czekać aż skończę obsługiwać oso-
bę z awizo - dzieli się swoimi wątpliwościa-
mi jeden z kioskarzy powiatu mikołowskie-
go. Prosi o niepodawanie danych, ponieważ 
kioskarzom nie wolno na ten temat rozma-
wiać z mediami.

Pracownicy poczty wiedzą, co robić z prze-
syłkami specjalnymi. Każdy z nich przecho-
dzi szkolenie, na którym omawiane są proce-
dury zachowania tajemnicy pocztowej i kon-
sekwencje za jej złamanie. Można narzekać 
na kolejki do okienek pocztowych albo nie-
frasobliwość listonoszy, którym nie zawsze 
chce się wchodzić na wysokie piętra w blo-
kach i zostawiają awizo w skrzynkach pocz-
towych. Mimo wszystko, Poczta Polska, jako 
instytucja państwowa, cieszy się społecznym 
zaufaniem, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy ko-
respondujemy z wymiarem sprawiedliwości.

SąDoWe albo ProkUraTorSkie 
WezWaNia To Nie Są ŻarTY. 

Według obowiązujących przepisów, list 
dwukrotnie awizowany uważa się za prawi-
dłowo doręczony. Kilka miesięcy temu pisa-
liśmy o człowieku, który w postępowaniu ko-
morniczym stracił dom, ponieważ nie odbie-
rał wezwań na rozprawę sądową. System do-
ręczania przesyłek sądowych i prokurator-
skich od początku roku funkcjonuje na no-
wych zasadach. Każde początki są trudne. 
Na etapie wdrażania nowego systemu nie-
trudno o wpadki, pomyłki i niezawinione 
błędy. Kto poniesie karę? Kioskarz, które-
mu zginęło awizo z sądu, bo przez przypadek 
wpadło do kartonu po papierosach? A swoją 
drogą, to ciekawe, że przetarg Ministerstwa 
Sprawiedliwości dotyczył tylko dostarczania 
przesyłek sądowych. Skoro możemy odbie-
rać, to dlaczego nie możemy nadawać listów 
do sądu w kiosku Ruchu?

Jan Ostoja

Wyroków sądu podobno nie powinno się komentować, ale obok decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości 
w sprawie doręczania przesyłek specjalnych, nie sposób przejść obojętnie. listonosze poszli 
w odstawkę. Pisma z sądu albo prokuratury, nie odbierzemy już poczcie, lecz w kiosku ruchu.

koMeNTarz

Państwo poszło z duchem czasu i ogłosiło przetarg 
na dosyć ważny i wrażliwy segment wymiaru sprawie-
dliwości. Uznano, że skoro prywatne firmy generalnie 
radzą sobie lepiej, to należy na rynkowy żywioł puścić 
także kanał komunikacyjny między „trzecią władzą” 
a obywatelem. A gdyby tak sprywatyzować jeszcze 
coś? Na przykład system wymierzania kar. Człowiek, 
który zamordował swoim samochodem sześć osób 
w Kamieniu Pomorskim, pójdzie za pewne siedzieć 
na 15 lat. Za nasze pieniądze będzie jadł, czytał 
książki z więziennej biblioteki i chodził do dentysty. 
Koszt jego utrzymania wyniesie - tak na oko - pół mi-
liona złotych. A przecież można go wypuścić z aresz-
tu, informując wcześniej mieszkańców Kamienia, 
gdzie i kiedy pojawi się na wolności. Sprywatyzować 
można nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale także 
organy ścigania. Komendantem prywatnej policji zo-
stałby oczywiście detektyw Krzysztof Rutkowski.
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Motoryzacja

Zimę kalendarzową i as-
-tronomiczną mamy od 
trzeciej dekady grud-
nia, ale ta kierowcom 

nie dała się jeszcze we znaki. To 
ich jednak nie upoważnia do bra-
ku czujności, gdyż w ciągu kilku-
nastu godzin warunki mogą się 
diametralnie zmienić i zaczną się 
problemy. Szczególnie w gronie 
tych, którzy parkują pod „chmur-

ką”. A jest ich zdecydowana 
większość. Stąd też chcę przypo-
mnieć kilka potrzebnych zasad, 
które znamy, ale przypominamy 
sobie o nich, kiedy jest już odro-
binę za późno.

Żeby wyruszyć w podróż, 
wpierw musimy się dostać do sa-
mochodu. Jeśli nie zadbaliśmy 
o to wcześniej, przy niskich tem-
peraturach możemy mieć z tym 
problem. Dlatego też pamiętaj-
my, by przed nadejściem mro-
zów osuszyć zamki i przesma-
rować je stosownym prepara-
tem a z ich wyborem nie powin-
niśmy mieć problemów, gdyż jest 
ich cała gama. Nie zapomnijmy 
też przesmarować uszczelek przy 
drzwiach, gdyż zbierająca się na 
nich woda zamarza i wtedy mo-
żemy mieć dodatkowy kłopot. Je-

śli już zamki pozamarzały, ratun-
kiem może być odmrażacz. Pod 
warunkiem, że nie trzymamy go 
wewnątrz pojazdu. Wstrzyknięcie 
kilku porcji odmrażacza i odcze-
kanie kilku minut, powinno przy-
nieść efekty. Można też podgrzać 
Zapalniczką kluczyk i sukcesyw-
nie wkładać go do zamka, ale za 
szybki skutek nie ręczę. W przy-
padku przymarznięcia uszcze-
lek, w żadnym wypadku nie wol-
no ciągnąć drzwi za klamkę. Naj-
pierw należy pięścią albo otwartą 
dłonią ostukać drzwi dookoła tak, 
by wibracje spowodowały popę-
kanie drobinek lodu. Zazwyczaj 
to pomaga. Stanowczo odradzam 
polewanie drzwi i zamków gorą-
cą wodą.

Następna sprawa, to odśnieże-
nie karoserii i odszronienie szyb 

oraz lusterek. Odśnieżanie, to kil-
ka minut pracy miękką zmiot-
ką. Pamiętajmy, by zgarniać śnieg 
z całej karoserii (pozostawienie 
czapy śniegu na dachu lub ma-
sce, stwarza zagrożenie dla in-
nych kierowców oraz naraża nas 
na mandat), a także lamp i ta-
blic rejestracyjnych. Z kolei szron 
z szyb, to znów praca skrobakiem 
lub korzystanie z odmrażaczy 
w płynie lub aerozolu. Najpew-
niejszy jest jednak skrobak. Zda-
rza się, ze mróz po opadach 
mżawki zamienia nasz pojazd w 
lodowe igloo. Chcąc ściągnąć war-
stwę lodu z szyby, należy urucho-
mić silnik i puścić strumień po-
wietrza na szybę. Po kilku minu-
tach lód zacznie odchodzić od szy-
by. Nie zapomnijmy też o wycie-
raczkach. By nie uszkodzić zbie-

rających wodę, śnieg i brud gu-
mek, należy je delikatnie podwa-
żyć skrobakim i powoli odrywać 
od szyby, a potem dokładnie ze-
skrobać pozostający tam lód. Wte-
dy będziemy pewni, że po ich włą-
czeniu, wykonają swoje zadanie. 
Pamiętajmy również o odszronie-
niu lusterek. Jeśli nie są podgrze-
wane, wykorzystajmy skrobak lub 
odmrażacz. Acha! Odszraniamy 
wszystkie szyby w stu procentach 
- chodzi o dobrą widoczność!!!

Wsiadając do samochodu, pa-
miętajmy o omieceniu butów ze 
śniegu. Topniejący śnieg szyb-
ko osiada na szybach jako para, 
ograniczając tym samym widocz-
ność. Dobrze jest rzucić pod nogi 
stare gazety, które szybko wchła-
niają wodę, a tym samym mamy 
mniej problemów z zaparowany-
mi szybami. Jadąc samochodem 
bez klimatyzacji, co jakiś czas do-
brze jest uchylić szybę, by prze-
wietrzyć wnętrze pojazdu. Para 
wodna znika błyskawicznie.

Bywa, że nie najmłodszy już 
akumulator odmawia posłuszeń-
stwa i powstaje problem, jak uru-
chomić silnik. W starszych pojaz-
dach robiło się to na tzw. „pych”. 
W samochodach nowej generacji 
ten sposób uruchamiania silni-
ka jest niedopuszczalny. Potrzeb-
ne są kable rozruchowe i życzliwy 
kierowca, który „pożyczy” prądu 
z własnego samochodu. Przy „po-
życzkach” pamiętajmy o kolejno-
ści zapinania i odpinania kabli.

Podczas długiej, zimowej po-
dróży, gdy została nam 1/3 baku 
paliwa, starajmy się zatankować. 
Do pełna. Może się zdarzyć, że 
utkniemy w korku na kilka go-
dzin i ogrzewanie wnętrza sa-
mochodu będzie koniecznością. 
Sam kiedyś stałem w takim korku 
i wtedy dopiero doceniłem zalety 
ogrzewania kabiny.
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Jerzy Paja

Moto 
rady

KOMPLEKSOWE ODŚNIEŻANIE:
 PLACÓW,
 CHODNIKÓW,
 PARKINGÓW,

 DACHÓW,
 WYWÓZ ŚNIEGU

www.juniprex.pl

ZADZWOŃ 500 139 160

Zmagania z aurą



- Rozpoczyna się kolej-
na perspektywa unijna na 
lata 2014-2020, ale inwe-
stycje współfinansowane 
z poprzedniej perspektywy 
za lata 2007-2013 wciąż 
jeszcze trwają ….

- Powoli finiszujemy. Za-
kończyliśmy prace związa-

ne z budową kolejnych eta-
pów kanalizacji w gminie.  
W 2014 roku mieszkań-
cy będą się mogli już przyłą-
czać do sieci. Niestety, wciąż 
jeszcze brakuje nam około 
20 kilometrów, by cała gmi-
na była skanalizowana. Ale w 
tym roku będziemy występo-

wać do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska  
w Katowicach o umorze-
nie pożyczki na kwotę ponad  
2 mln zł. Jeżeli, Fundusz zgo-
dzi się na nasz wniosek, to 
uzyskane w ten sposób środki 
przeznaczymy na sfinansowa-
nie dalszej budowy kanaliza-
cji w gminie. Kończymy tak-
że budowę przedszkola w Wy-
rach i mamy nadzieję, że uda 
się zakończyć budowę kom-
pleksu sportowego w Gosty-
ni. W poprzedniej perspek-
tywie unijnej pozyskaliśmy 
środki nie tylko na „twarde”, 
inwestycyjne projekty, w tym, 
m.in. budowę Zagrody Ślą-
skiej w Gostyni i moderniza-
cję budynków szkolnych, ale 
również na działania eduka-
cyjne, społeczne, które także 
wpływają w istotny sposób na 
jakość i komfort życia w na-
szej gminie. 

- A co w kolejnych la-
tach?

- Jeżeli chodzi o kolejną 
perspektywę unijną to trze-
ba jeszcze chwilę poczekać. 
Mamy pewne plany, ale jesz-
cze za wcześnie, by o nich 
mówić. Przygotowujemy wnio-
ski projektowe w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Subregionu Cen-
tralnego .

W tym roku rozpoczyna-
my modernizację budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Wyrach, przymierzamy 
się również do budowy zaple-
cza klubu „Fortuna-Wyry”, ale 
na razie czekamy na projekt 
techniczny. 

- Sporo środków Gmi-
na przeznacza nie tyl-
ko na poprawę warunków  
w szkołach, ale także na 
jakość kształcenia…

- Zachęcamy mieszkańców 
regionu i nie tylko, by kupo-
wali u nas działki budowlane, 
stawiali domy i z nami zwią-
zali swój los. U nas żyje się 
spokojnie, bezpiecznie, jak 
to na wsi, choć do wielkich 
miast mamy tylko jeden krok. 
Ale sama lokalizacja to nie 
wszystko. Mieszkańcy mu-
szą tu znaleźć warunki nie-
zbędne do kształcenia dzie-
ci, a więc muszą być zajęcia 
pozaszkolne, świetlice z wy-
kwalifikowanymi pracowni-
kami, a także dostępny Inter-
net, imprezy w domu kultury, 
koncerty w Zagrodzie…

- Zagroda wchodzi w no-
-wy rok z mocnym akcen-
tem.

- W Zagrodzie zorganizuje-
my po raz pierwszy gminny fi-
nał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Zapowiada 

się świetna imprezy z mocą 
atrakcji i ciekawych występów. 

- W maju, jak zawsze, 
spotykamy się na Bitwie 
Wyrskiej?

- Czeka nas jubileuszowa, 
dziesiąta edycja Bitwy Wyrskiej 
w Gostyni! Przygotowujemy się 

do tej jubileuszowej insceniza-
cji i już dziś wszystkich zapra-
szamy 24 maja do Gostyni.

- Wielu mieszkańców 
gminy chciałoby wiedzieć, 
czy w 2014 roku docze-

kają remontu drogi woje-
wódzkiej 928, bo jazda po 
niej to coraz bardziej ryzy-
kowne przedsięwzięcie…

- Droga wymaga gruntowne-
go remontu. Mieszkańcy piszą 
do nas, by gmina zawnioskowa-
ła o obniżenie dopuszczalnego 
tonażu pojazdów, które mogą 

tędy jeździć. Teraz, kiedy trwa 
remont mostu w Kobiórze i nie 
jeżdżą tędy TiR-y, jest o wiele 
lepiej. Niestety, takie rozwiąza-
nie jest mało prawdopodobne, 
dlatego dopominamy się o re-
mont kapitalny i położenie wy-

ciszającej nawierzchni, może 
uda się to jeszcze w tym roku. 
Wówczas tranzyt byłby mniej 
odczuwalny dla mieszkańców, 
a droga bezpieczniejsza dla 
użytkowników. 

- Dziękuję za rozmowę.
Beata Leśniewska
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U nas żyje się spokojnie
Rozmowa z BarBarą Prasoł, Wójtem Gminy Wyry
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Zachęcamy mieszkańców regionu  
i nie tylko, by kupowali u nas działki 
budowlane, stawiali domy i z nami 
związali swój los. U nas żyje się 
spokojnie, bezpiecznie, jak to na wsi, 
choć do wielkich miast mamy tylko 
jeden krok.

Kancelaria radcy Prawnego 
Michał Mocko i Partnerzy 

z siedzibą w Orzeszu
ul. Rybnicka 1, 43 -180 Orzesze

Tel/fax (48) 32 226 66 68
Strona: www.kancelaria-mocko.pl

Adres: kancelaria@kancelaria-mocko.pl  

Kancelaria specjalizuje się 
w obsłudze prawnej  

podmiotów gospodarczych
Ponadto prowadzi sprawy spadkowe, rodzinne, 

administracyjne, z zakresu prawa pracy 
i ubezpieczeń, odszkodowawcze, związane 

z obrotem nieruchomościami oraz egzekucyjne.
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Środowisko
TBK Sp. z o. o., ul. Wałowa 41, 43-100 Tychy

DoFiNaSoWaNie Do
Na zakUP i MoNTaŻ 45%
3 kroki Do DoFiNaNSoWaNia

 dobór i projekt instalcji
  przygotowanie dokumentów 

do NFOŚiGW
 montaż zestawu słonecznego

tel. 32 322 10 45, www.tbkeco.pl, info@tbkeco.pl

 montaż zestawu słonecznego montaż zestawu słonecznego

kolekToróW SŁoNeczNYch

 montaż zestawu słonecznego montaż zestawu słonecznego montaż zestawu słonecznego montaż zestawu słonecznego

Jury, w którym zasiadał, m.in., redaktor 
naczelny „Naszej Gazety”, miało twar-
dy orzech do zgryzienia. Poziom prac 
był niezwykle wysoki i wyrównany. Ja-

kość zdjęć nie pozostawiała wątpliwości, że au-
torzy nadesłanych prac doskonale radzą sobie 
z warsztatem fotograficznym. Ale zwycięz-
ca mógł być tylko jeden. Wygrała praca Doroty 

Święczek z Zespołu Szkół nr 1 w Mikołowie. Jej 
fotografia „dobranoc słoneczko” bez retuszu na-
daje się na wakacyjną pocztówkę. Kolejne miej-
sca w konkursie zajęli:

II miejsce - Marcin Wyleżuch z G3 w Orze-
szu - Gardawicach za zdjęcie „Jak od linijki”,

III miejsce - Krystyna Anioł z I LO im. K. Miar-
ki w Mikołowie za fotografię „Król ptaków”. 
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Sto zdjęć, autorstwa 44 uczniów z dziewięciu 
szkół powiatu mikołowskiego, wpłynęło 
na konkurs Fotografii ekologicznej, 
zorganizowany po raz piąty przez zespół 
Szkół nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego. 

Jesteśmy Eko

Zielono mi - Patryk Kwiotek Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła 
II w Mikołowie

Nasz pejzaż - Barbara Gilner Gimnazjum im. Noblistów Pol-
skich Ornontowice

Kumpelka - Patrycja Bojdoł I LO im. K. 
Miarki Mikołów

Spotkanie - Zuzanna Witkowska Gimna-
zjum nr 3 im. Jana Pawła II w Mikołowie

Przyznano też cztery równorzędne wyróżnienia: Zuzannie 
Witkowskiej z G3 w ZS nr 2 w Mikołowie za zdjęcie „Spotka-
nie”, Patrykowi Kwiotek z G3 w ZS nr2 w Mikołowie za zdję-

cie „Zielono mi”, uczennicy I LO im. K. Miarki w Mikołowie 
Patrycji Bojdoł za fotografię „Kumpelka”, Barbarze Gilner 
z Gimnazjum w Ornontowicach za „Nasz pejzaż”. (bl)

I miejsce - Dobranoc słoneczko - Dorota Świętek Gimnazjum nr 5 im. ks. J. Twar-
dowskiego Mikołów III miejsce - Król ptaków - Krystyna Anioł I LO im. K. Miarki Mikołów

UrSzUla zieNc, zespół 
Szkół nr. 1 w Mikołowie, organi-
zatorka konkursu:

Z każdym rokiem rośnie liczba 
uczestników naszego konkursu i po-
ziom nadsyłanych prac. Jest to efekt 
nie tylko zainteresowania fotografią, 
ale także rosnącej świadomości eko-
logicznej naszej młodzieży.

Laureaci i ich praceJury nie miało łatwego zadania



Podczas odbywającego się pod 
koniec listopada, w Warszawie 
Konwentu Prezesów WFO-

ŚiGW, Gabriela Lenartowicz, pre-
zes Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach została wybrana prze-

wodniczącą Konwentu.  Konwent 
tworzą prezesi 16 wojewódzkich fun-
duszy. Zajmuje się on zagadnienia-
mi wymagającymi współdziałania  
z parlamentem, Ministrem Środowi-
ska, NFOŚiGW oraz innymi instytu-
cjami centralnymi. Tworzy opinie do 

projektów aktów prawnych wpływa-
jących na działalność wojewódzkich 
funduszy a także koordynuje wypra-
cowanie stanowisk i programów doty-
czących finansowania przedsięwzięć 
z zakresu ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej.

Łączna wartość 17 realizowanych 
w województwie śląskim przedsię-
wzięć sięga 800 mln zł. Trzynaście 
zadań dotyczy gospodarki wodno-

-ściekowej, trzy projekty związane są z go-
spodarką odpadami, a jeden z ochroną po-
wierzchni ziemi. 

Inwestycje te wspierane są unijnymi dota-
cjami w wysokości ok. 450 mln zł. Za te pie-

niądze wybudowanych zostanie ponad 348 
km nowej kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej, 13 km sieci wodociągowej, 56 przepom-
powni, modernizowane są trzy oczyszczalnie 
ścieków oraz powstają trzy zakłady zagospo-
darowania odpadów. Oczyszczony i zabezpie-
czony przed powtórną degradacją zostanie 
staw Kalina w Świętochłowicach. 

W trakcie konferencji prasowej, towarzy-
szącej spotkaniu władz gmin korzystających 
z wsparcia z programu Infrastruktura i Śro-
dowisko, zaprezentowano stanowisko Kon-
wentu Marszałków Województw RP. Opowie-
dzieli się oni za tym, by w nowej perspekty-
wie budżetowej Unii Europejskiej na lata 
2014-2020 wojewódzkie fundusze nadal sze-
roko uczestniczyły we wdrażaniu części śro-
dowiskowej krajowego Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. 

W stanowisku swym marszałkowie woje-
wództw wyrazili zaniepokojenie propozycją 
resortu infrastruktury i rozwoju wyłącze-
nia funduszy z systemu wdrażania PO-
IiŚ. Wskazali, że pozostawienie tej 
funkcji wyłącznie NFOŚiGW bę-
dzie oznaczało centralizację sys-
temu sprzeczną z zamierzenia-
mi oraz oczekiwaniami Komi-
sji Europejskiej akcentującą 
efektywny, bliski odbiorcom 
charakter systemu wdraża-
nia Programu. 

Arkadiusz Chęciński, czło-
nek Zarządu Województwa 

Śląskiego podkreślał, że bez europejskich in-
westycji wdrażanych i rozliczanych w imieniu 
ministra środowiska przez Wojewódzki Fun-
dusz, gospodarczy i cywilizacyjny rozwój re-
gionu nie mógłby być tak dynamiczny. Ber-
nard Błaszczyk - dyrektor regionalny ochrony 
środowiska akcentował to, że zadania ochro-
ny środowiska, w tym ochrony powietrza, 
adaptacji do zmian klimatu czy nowoczesnej 
gospodarki odpadami mają w większości typo-
wo regionalny i lokalny charakter. - Stąd sa-

morządy realizujące te przedsięwzię-
cia tak bardzo cenią sobie odpowie-
dzialnych, kompetentnych i znają-
cych lokalne uwarunkowania part-
nerów jakimi są wojewódzkie fun-
dusze - stwierdził B. Błaszczyk. 

Adam Liwochowski - zastępca 
prezesa WFOŚiGW w Katowicach 

pytany przez dziennikarzy o przygo-
towanie do zrealizowania oczekiwań 

stawianych w nowej perspektywie finan-
sowej powiedział, że katowicki fundusz 

chce i potrafi im sprostać w każdej formie, 
zwłaszcza, że przy wdrażaniu dotychczaso-
wych unijnych środków udało się już stwo-
rzyć zgrany system administrowania i zarzą-
dzania tego typu projektami. 

Z kolei Arkadiusz Chęciński zadeklaro-
wał, że planując nowe programy w zakre-
sie ochrony środowiska zarząd wojewódz-
twa wspólnie z wojewódzkim funduszem, do 
przyszłej perspektywy przygotowuje się na 
starych zasadach, a wicewojewoda śląski An-
drzej Pilot odnosząc się do możliwości rezy-
gnacji z zaangażowania wojewódzkich fun-
duszy we wdrażanie elementów nowego pro-
gramu Infrastruktura i Środowisko uznał, że 
„dobrego nie należy poprawiać”. 

Gabriela Lenartowicz 
na czele Konwentu Prezesów

Dzięki Funduszowi zrealizowano 17 przedsięwzięć o wartości 800 mln zł

Dobra współpraca - dobre efekty
Projekty środowiskowe 
dofinansowane ze 
środków europejskich dla 
których WFOŚiGW  
w Katowicach jest 
Instytucją Wdrażającą 
są - zgodnie z planem  
- w końcowej fazie 
realizacji. Tak stwierdzono, 
podczas zorganizowanej 
kilkanaście dni temu w 
Katowicach, konferencji 
beneficjentów, podsu-
mowującej sześcioletnie 
efekty wdrażania 
największego w Europie 
programu pomocowego 
Infrastruktura i Środowisko. 

       Oczyszczalnia ścieków w Łaziskach Górnych

Kanalizacja 
w Gostyni
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oFerTa Na bUDoWę 
DoMU JeDNoroDziNNeGo 

DPaS 125-ST

DOM PARTEROWY MUROWANY:
porotherm dryfi x 25, 
dach czterospadowy
powierzchnia użytkowa 117 m2 

KOSZT:
Budowa domu DPAS 125-ST do stanu dewe-
loperskiego wg powyższej specyfi kacji:

258 900,00 zł*
Budowa domu DPAS 125-ST do stanu suro-
wego otwartego wg specyfi kacji:

148 700,00 zł*
Podana cena jest ceną brutto (doliczono 8% VAT). Cena nie obej-
muje wykonania zagospodarowania terenu działki oraz przyłączy.
*Prezentowane informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumie-
niu Art. 66¹ Kodeksu Cywi lnego. Podane dane mają wyłącznie cha-
rakter informacyjny i zgodnie z Art. 71 Kodeksu Cywi lnego winny być 
traktowane wyłącznie jako zaproszenie do zawarcia umowy.

PRZYJMUJEMY ZLECENIA NA BUDOWĘ DOMU:
- od 490 zł m2 netto robocizna
- od 1200 zł m2 netto  budowa w stanie surowym 
otwartym z materiałami
- od 2200 zł netto m2 budowa w stanie deweloperskim

--- VAT WYNOSI 8% ---

Rybnicka

Wojska Polskiego

Cieszyńska

Jaworowa

Mikołów Centrum

DACHBUD

Żory Fitelberga

Posiadamy najbardziej trwałe markowe materiały fi rmy BRAAS, która posiada 50-letni 
staż na rynku materiałów dachowych. Wykonujemy obróbki i detale dachowe.

dachbud@dachbud.slask.pl, 
Tel. 602 450 342,
fax. 032/221 13 97

OFERUJEMY: Okna Fakro, Dachówki (ceramiczne, betonowe, blacho 
dachówki, gont), Rynny metalowe, PCV oraz z tworzyw szlachetnych.

Filia: 
43-170 Łaziska Górne, 
ul. Jaworowa 21

l Systemy dachowe
l Dachówka betonowa 
    i ceramiczna
l izolacje nadkrokwiowe
l Systemy solarne

l hydroizolacje
l Masy bitumiczne
l chemia budowlana

l izolacje termiczne

l zestawy do produkcji cWU 
i energii elektrycznej
l Podłogi podgrzewane
l bojlery
l Panele PV oraz invertery

PozoSTaŁe:
l artykuły ciesielskie
l Podbitki
l obróbki blacharskie
l Drewno konstrukcyjne
l bitumiczne pokrycia dachowe

ProMocJa
ZIMOWA 

FirMa DachbUD 
zaTrUDNi:
l dekarzy
l cieśli
l murarza
l zbrojarza
l przedstawiciela handlowego
l sprzedawcę handlowca

l Systemy odwodnien 
    dachowych

STolDoMeX Mikołów, ul. Bielska7
tel. 32 221 02 03, 501 305 465, 
501 319 393, www.stoldomex.pl

oferujemy meble 
pod wymiar: 
kuchenne, łazienkowe, 
pokojowe, biurowe 
oraz szafy i zabudowy przedpokoi

kuchenne, łazienkowe, kuchenne, łazienkowe, 

Projekt 3D GraTiS !!!

ROLETY • ŻALUZJE • MOSKITIERY

Ruda Śląska - Nowy Bytom, ul. Niedurnego 33
tel./fax 32 340 44 17, kom. 798 036 020

www.tobof.pl, email tobof.biuro@interia.pl

 produkcja
 sprzedaż hurtowa i detaliczna
 montaż oraz naprawa
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Wykonujemy wyceny nieruchomości dla osób prawnych 
i osób fi zycznych, dla potrzeb banków (kompleksowa obsługa 
banków i instytucji fi nansowych), sądów (biegły sądowy), 
deweloperów, urzędów skarbowych, jednostek samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorstw, spółdzielni mieszkaniowych itp.

Kancelaria rzeczoznawcy Majątkowego
WYCENa NIErUCHoMoŚCI

Joanna  Mocko
Siedziba: ul. Gen. Ziętka 2, 43 -180 Orzesze

Biuro: ul. Rybnicka 1
Tel. 608 085 413

Strona:  www.forumlocum.pl
Adres :  j.mocko@forumlocum.pl

DLa CELÓW:
l bankowo - hipotecznych(kredyty)
l kupna - sprzedaży
l darowizn i spadków
l skarbowo - podatkowych
l negocjacyjnych i ofertowych
l sądowych
l komorniczych

6 stycznia już po raz dzie-
wiąty w Muzeum energe-
tyki w Łaziskach Górnych 
zorganizowano obchody 
Święta Światła. 

Z roku na rok cieszą się 
one coraz większym za-
interesowaniem. Świę-

to Światła to okazja do prześle-
dzenia historii rozwoju oświe-
tlenia od czasów prehistorycz-
nych do czasów nam współcze-
snych. Jednak punktem kul-
minacyjnym każdego Święta 
Światła w Muzeum Energetyki 
jest zapalenie ponad stuletniej 

żarówki wykonanej w Anglii we-
dług technologii Swana i Edi-
sona. Tę 200-watową żarówkę 
z włókna węglowego zapala się 

w Muzeum Energetyki tylko raz 
w roku - właśnie 6 stycznia pod-
czas Święta Światła. Szczegóły: 
www.muzeumenergetyki.pl.

Tylko raz w roku zapala się ponad stuletnia żarówka, która jest 
jednym z najcenniejszych eksponatów w Muzeum energetyki.
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Świeciła, jak sto lat temu
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Firma
MEBELPROJEKT AG

istnieje na rynku
już od 1996 roku
i cieszy się dużą

popularnością i uznaniem
wśród klientów

w kraju i za granicą.
Produkujemy meble

wysokiej jakości
z najlepszych materiałów.

Nasz główny cel
to produkcja mebli

NA MIARĘ 
POTRZEB KLIENTA!

DO KUCHNI POWYŻEJ 4.000 ZŁ
ZLEWOZMYWAK GRANITOWY

43-180 Orzesze-Jaśkowice, ul. Jaśkowicka 54
tel. 693 139 113, e-mail: gracjana838@interia.pl
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Zawody inauguracyjne na no-
wej ściance wspinaczkowej 
„BUNKIER W SKALE” już za 
nami. 27 i 28 grudnia w Ru-

dzie Śląskiej - Wirku, przy ul. Obrońców 
Westerplatte 11 e, Szkoła Wspinaczko-
wa Haliny i Jacka Czech „W SKALE” 
świętowała otwarcie nowej pakierni bul-
derowej. W czasie dwudniowej rywali-
zacji wspinacze mieli do pokonanie 18 
problemów wspinaczkowych. Byli oni 
podzieleni na grupy kobiet i mężczyzn 
oraz kategorie dzieci młodzież oraz do-
rośli. Rywalizowało prawie 60 zawodni-
ków z Górnego Śląska oraz z Wrocławia, 
Nowego Sącza, Łodzi, Brzeszcz i Czech 
(Orlova Karvina). I to właśnie sąsiedzi 
zza naszej południowej granicy zdomi-
nowali kategorię dziewczynek i chłop-
ców do III klasy szkoły podstawowej zaj-
mując pierwsze trzy miejsca (kat dz.) 
oraz 1 i 3 miejsce w (kat.ch). W dru-
gim dniu zawodów prym wiedli zawod-
nicy i zawodniczki z Gierałtowic, Ryb-

nika, Mikołowa i Smolnicy (pow.gliwic-
ki) pokonując największą liczbę proble-
mów bulderowych. Najlepszym zawod-
nikiem został aktualny Mistrz Polski Ju-

niorów w Boulderingu Igor Fojcik z Ce-
chowni Rybnik.

W imieniu ekipy „ Bunkier W Skale” 
serdecznie zapraszamy na nową ściankę.

Bunkier w skale

orzescy wspinacze rozpoczęli sezon
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Orzesze ul. Rybnicka 1b. 
Zapraszamy: pon-sob 7-23, niedziela 8-22

Oferujemy bogatą paletę piw
regionalnych z małych browarów

POLSKIE, CZESKIE, LITEWSKIE, 
NIEMIECKIE, BELGIJSKIE

Kloster Scheyern
Atak Chmielu, Tucher

Polecamy 
najbardziej 
popularne:

Stowarzyszenie 
Pomocna Dłoń krystyn 

i Sympatyków 
z siedzibą w Mikołowie 

zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Mikołowa 
z dnia 16 stycznia 2013 r. otrzymało zezwolenie na 
przeprowadzenie zbiórki publicznej w dniach od 
25 stycznia 2013 r. do 31.12.2013 r. w wyniku, 
ktorej zebrano kwotę w wysokości 8318,12 zł.
Z powyższej kwoty wydano na:
- wydatki - koszt zbiórki /wydruk cegiełek/ 

380,00 zł
- imprezy społeczno-opiekuńcze, wycieczki

„Nie zapomnij o mnie” 663,64zł
- wyjazd rehabilitacyjno-integracyjny dzieci, osób 

starszych i niepełnosprawnych 4.600,00 zł
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych, zabiegi 

leki 2.674,48 zł

ogólem: 8.318,12 zł

Siatkarze UkS-u Trójki Mikołów 
są beniaminkiem rozgrywek 
iii ligi Śląskiego związku Piłki 
Siatkowej. Jak to zwykle bywa, 
przedsezonowym założeniem 
beniaminka jest utrzymanie się 
w tej klasie rozgrywek. 

W przypadku „Trójki” było 
inaczej. Ten zespół zało-
żył sobie wywalczenie po 

pierwszym etapie rozgrywek miej-
sca w czołowej czwórce i dalszą grę 
z mocnymi zespołami. Okazało się, 
że te zamiary nie były przechwałka-
mi. Zespół walczył, wygrywał me-
cze z bardziej doświadczonymi i wy-
żej notowanymi drużynami, plasu-
jąc się w górnej części ligowej tabeli. 
Nie obyło się też bez wpadek, a bez-
pośrednią walkę o miejsce premio-
wane awansem, mikołowianie sto-

czyli z Unią Bieruń Stary. Pomógł 
trochę przypadek w postaci walko-
weru nałożonego na bierunian, ale 
zadanie zostało wykonane. Wyma-
rzony cel, czyli pierwsza czwórka 
w grupie i gra z czołowymi drużyna-
mi w drugim etapie rozgrywek sta-
ły się faktem.

Ten pierwszy trzecioligowy sukces 
dla UKS-u Trójka pod szkoleniową 
pieczą Marcina Grzegoszczyka wy-
walczyli: Wojciech Bilgoń, Szymon 
Syposz, Hubert Klyta, Marcin Smy-
czek, Robert Pływacz, Bartosz Słup-
ny, Piotr Loska, Rafał Hyba, Michał 
Dytko, Konrad Nieboj, Wojciech Re-
mer, Piotr Remer, Korneliusz Rem-
bak, Michał Kotarski, Dariusz Ha-
nuszkiewicz, Grzegorz Niedźwiedz-
ki, Tomasz Strejczyk, Adam Potem-
pa, Martin Pinocy, Krzysztof Maje-
wicz, Michał Zosiuk. Tapi
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zadanie wykonane

Dla swoich pod-
opiecznych Stowa-
rzyszenie Pomoc-

na Dłoń Krystyn i Sympa-

tyków zorganizowało w mi-
kołowskiej restauracji „Re-
play” spotkanie opłatkowo-
-noworoczne.

na Krystyny 
można liczyć
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l naturalne jedwabie  
z „Milanówka”

l tkaniny dekoracyjne 
od 5zł

l firanki od 6zł
l tkaniny bawełniane 

od 5zł
l tkaniny kostiumowe  

i płaszczowe
l tkaniny sukienkowe
l pościel
l pierzastwo
l narzuty
l koce
l obrusy

ŁazisKa GóRne,
uL. BaRLicKieGo 3
(naPRzeciWKo neonetu)
teL. 32 224 17 83

Godz. otWaRcia: 
Pn-Pt: 9.00-17.00

soB: 9.00-13.00

naJBoGatsza ofeRta tKanin na ŚLąsKu!

sKLeP teKstYLnY

Wśród osób, które do 
końca stycznia nade-
ślą prawidłowe rozwią-
zanie krzyżówki rozlo-
sujemy książkę, Dariu-
sza Jerczyńskiego „Hi-
storia Narodu Śląskie-
go”. Laureatem po-
przedniej krzyżówki 
jest Dawid Głodkow-
ski z Mikołowa. Prosi-
my o odbiór kalenda-
rza z Ewą Chodakow-
ską, w siedzibie redak-
cji, ul. Rynek 18, od 
poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-16.00.

WoDNik 20.01. - 18.02. Wbrew pozorom najbliższe tygodnie wcale 
nie będą dla Ciebie dobre. Twoje pomysły nie wzbudzą takiego uzna-
nia, jakbyś oczekiwał. Na wszelki wypadek nie zaciągaj w najbliższym 
czasie żadnych kredytów, nie wchodź w ryzykowne interesy, nie podej-
muj decyzji, które wymagają zobowiązań finansowych.
rYbY 19.02. - 20.03. Poświęć czas i energię na uporządkowanie za-
ległości z ubiegłego roku. Niektóre sprawy przyjmują dosyć nieprzewi-
dywany obrót, więc trzeba się zastanowić, czy aby z nich nie zrezygno-
wać. Zrewiduj także krąg swoich znajomych. Czy warto sztucznie pod-
trzymywać przyjaźń, skoro wynikają z tego same kłopoty?
baraN 21.03. - 19.04. Doświadczysz dosyć zaskakujących wydarzeń 
w życiu zawodowym i osobistym. Sukcesy będą przeplatać się z poraż-
kami. Jeżeli będziesz się emocjonalnie angażował się w ten magiel, 
problemy przeważą nad korzyściami. Musisz zachować zimną krew, 
stalowe nerwy i ostrożność w kontaktach z innymi.
bYk 20.04. - 20.05 Plany zawodowe napotkają na dosyć nieoczeki-
wane przeszkody. Twoje pomysły są dobre, ale z niezależnych od Cie-
bie przyczyn ich realizacja zostanie ograniczona albo nawet wstrzy-
mana. Nie masz innego wyjścia, jak czekać. Nie zaszkodzi, jeżeli za-
czniesz się rozglądać za nową pracą albo własnym biznesem.
bliźNięTa 21.05. - 21.06. Gwiazdy Ci sprzyjają, ale tylko od Ciebie 
zależy, jak wykorzystasz tę przychylność. Zachowaj rozsądek w podej-
mowaniu decyzji, tym bardziej, że zmierzysz się z kilkoma problema-
mi, które w innych okolicznościach mogłyby Cię przerosnąć. Jeżeli li-
czysz na poprawę sytuacji finansowej, to licz przede wszystkim na wła-
sną inwencję.
rak 22.06. - 22.07. Początek roku przyniósł kilka rozczarowań, ale 
trudne momenty pomoże Ci przetrwać najbliższa osoba. Napięte rela-
cje z przełożonymi mogą przerodzić się w otwarty konflikt, a wtedy nie 
kieruj się sercem, ale rozumem, a na szalę sporu połóż swój profesjo-
nalizm. Miła niespodzianka czeka Cię w życiu osobistym.
leW 23.07. - 22.08. Najbliższy czas będzie sprzyjał pracy na własny 
rachunek. Poniosłeś ostatnio kilka porażek, ale nie załamałeś się, 
ale wyciągnąłeś wnioski z popełnionych błędów. Masz duży potencjał 
energetyczny i intelektualny, który - jeżeli się postarasz - zostanie do-
brze wykorzystany. Pieniędzy Ci raczej nie zabraknie.
PaNNa 23.08. - 22.09. Będziesz miał sporo okazji, aby wykazać się 
swoją kreatywnością. W pracy od tego będzie zależeć Twoja przyszłość 
zawodowa, a w życiu osobistym naprawa relacji z najbliższą osobą. 
Wyjdziesz obronną ręką, jeżeli nie będziesz się kierować jedynie osobi-
stymi korzyściami. Postaw na szczerość w relacjach z innymi.
WaGa 23.09. - 22.10. Konflikty i walka z konkurencją raczej Cię nie 
ominą, zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Aby obro-
nić obecny stan posiadania musisz odważnie i bez kompleksów sta-
nąć do rywalizacji. Pamiętaj, aby nie rozmieniać się na drobne. Lekce-
waż drobne niepowodzenia i skup się na rozgrywce finałowej.
SkorPioN 23.10. - 21.11. Nadszedł najlepszy czas na zmianę pracy 
i zarabianie solidnych pieniędzy. A jeżeli chcesz pracować tam, gdzie 
dotychczas, to wykorzystaj okazję na poprawę swojej pozycji zawodo-
wej. Warunki są dwa. Musisz być kreatywny i odważny. Będziesz mu-
siał udowodnić, że to Ty masz rację, a nie Twoi konkurenci.
STrzelec 22.11. - 21.12. Masz sporo ciekawych pomysłów. Widać, 
że świąteczno - sylwestrowe rozleniwienie nie odebrało Ci inwencji 
twórczej. Niestety, otoczenie nie nadąża za Tobą. Oni jeszcze nie są 
gotowani do noworocznego przyspieszenia. Ale nic straconego. Pocze-
kaj miesiąc-dwa, dopracuj szczegóły, a Twoje plany na pewno się urze-
czywistnią.
kozioroŻec 22.12. - 19.01. Jeżeli uporządkujesz stare sprawy, 
czekają Cię sukcesy zawodowe i powodzenie w interesach. Problem 
w tym, że niełatwo jest odciąć się od przeszłości. Najlepiej zrób rachu-
nek sumienia. Jeżeli przed sobą przyznasz się do popełnionych błę-
dów, łatwiej będzie je naprawić. Staraj się nie stresować, bo to odbije 
się na Twoim zdrowiu.
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zimowe wakacje piłkarzy dobiegają 
końca. około połowy stycznia drużyny 
wszystkich klas rozgrywkowych roz-
poczną zimowe „ładowanie akumulato-
rów”. Generalnie plany przygotowań 
są podobne. 

Różnią się obciążeniami 
treningowymi i liczbą 
zajęć. Pozostałe są po-

dobne. Poniżej prezentujemy 
plany przygotowań druży-
ny grającej w III lidze i okrę-
gówce. Oba te zespoły na star-
cie łączy jedno: niewielki margi-
nes błędu, by zrealizować założo-
ne cele. Jednym słowem nie ma zbyt 
wiele miejsca na porażki.

PoloNia ŁaziSka
Polonii pozostało do rozegrania sześć spo-

tkań rundy zasadniczej i w zależności od zaję-
tego miejsca walka o awans albo o pozostanie 
w III lidze. Piąte miejsce i jeden punkt straty 

do czwartej lokaty gwarantujący III ligę w przy-
szłym sezonie, łaziszczanie miejsca na błędy  
w postaci porażek w sześciu meczach praktycz-
nie nie mają. Stąd też plan przygotowań ukie-

runkowany jest na uzyskanie optymal-
nej formy już na początku rozgry-

wek. - Przygotowania rozpo-
czynamy 14 stycznia i cze-

ka nas solidna dawka tre-
ningów, zarówno w hali, 
jak i na otwartym powie-
trzu. Przymierzamy się 
do wzmocnienia zespo-

łu, ale trudno dziś mówić 
o konkretnych nazwiskach. 

Kandydatów trzeba sprawdzić  
w meczach kontrolnych, a tych za-

planowaliśmy sporo, z rywalami prezen-
tującymi zróżnicowany poziom. Będziemy grać 
z mocniejszymi i słabszymi. 25 stycznia organi-
zujemy turniej halowy w hali MOSiR-u w Ła-
ziskach z udziałem, drużyn powiatu mikołow-
skiego. Potem już gry na otwartych boiskach - 
mówi dyrektor Polonii, Robert Janecki.

PlaN Gier  
koNTrolNYch PoloNii: 
1.02. sobota, Polonia - LKS Bełk 
5.02. środa, Polonia - Podlesianka 
8.02. sobota, Polonia - ROW Rybnik (I liga)
12.02. środa, Polonia - Górnik Zabrze II
15.02. sobota, Polonia - AKS Mikołów/Hutnik Kraków
19.02. środa, Polonia - Sarmacja Będzin
22.02. sobota, Polonia - Concordia Knurów/GKS Jastrzębie
26.02. środa, Polonia - Rozwój Katowice (II liga)
1.03. sobota, Polonia - Forteca Świerklany
5.03. środa, Polonia - MLKS Woźniki
8.03. sobota, Polonia - GKS Tychy

STraŻak MikoŁóW
Strażak pierwsze doświadczenia w lidze 

okręgowej zdobył jesienią. Okazało się, że to 
co było dobre w klasie „A”, w okręgówce nie 
zawsze wystarcza. Stąd też i pionierskie dla 
tego zespołu przygotowania zimą. Zajęcia pro-
wadzone będą w hali MOSiR Mikołów, sali 
gimnastycznej szkoły podstawowej w Miko-
łowie - Paniowach oraz w terenie. Planowa-
ne są trzy lub cztery treningi tygodniowo oraz 

gry kontrolne. - Sparingi zaplanowałem z sil-
nymi przeciwnikami, gdyż tylko od lepszych 
drużyn można się uczyć - mówi trener Ro-
bert Gąsior. - Planowane są również wzmoc-
nienia (dwóch, trzech zawodników), ale o na-
zwiskach jeszcze nie mogę mówić, gdyż będę 
ich dopiero testował - dodaje.

GrY koNTrolNe STraŻak  
rozeGra W TerMiNach: 
25 stycznia, Turniej Halowy w Łaziskach Górnych
29 stycznia, Strażak - GTS Bojszowy
8 luty, Strażak - Grunwald Ruda Śląska (boisko w Nowym 
Bytomiu)
16 luty, godz. 12.00 Strażak - Jedność 32 II Przyszowice 
(boisko w Zabrzu, Zaborze)
22 luty, Strażak - Dąb Dębieńsko (boisko w Dębieńsku)
1 marca, godz. 18.00 Strażak - AKS Mikołów ( boisko w Za-
brzu, Zaborze)
8 marca, Strażak - T.P. Jastrząb Bielszowice (boisko w No-
wym Bytomiu)
14 marca, godz. 19.00 Strażak - LKS Rudołtowice-Ćwiklice 
(boisko w Pszczynie)

Tadeusz Piątkowski

kibice sportowi Łazisk Górnych 
piłkę ręczną utożsamiają z na-
zwiskiem olszówka. co bar-
dziej prześmiewni twierdzą, że 
tą dyscypliną sportu w tym mie-
ście rządził „klan” olszówków. 

I trudno im nie przyznać racji, gdyż 
przez lata funkcjonowania piłki 
ręcznej w Łaziskach, w każdej de-

kadzie co najmniej jeden z rodu był 
częścią zespołu. Jak nie Jan, to Kry-
stian, Marian, Irek czy Andrzej. I tak 
jest do dziś, choć po męskiej sekcji ła-
ziskiego szczypiorniaka zostały wspo-
mnienia, które kultywują oldboje pod 
sygnaturą „Lwy Jasia”. Kapitanem 
Lwów w ostatnich latach jest Andrzej, 
z którym o jego karierze rozmawia „Na-
sza Gazeta”.

- Rodząc się w rodzinie Olszów-
ków, automatycznie zostałeś przy-
pisany do sportu, a konkretnie do 
piłki ręcznej.

- Myślę, że wszystkie dzieci które ro-
dziły się w naszej rodzinie automatycz-
nie były przypisywane piłce ręcznej. 
Mówiono „u nas” w żartach, że potrze-
ba nas siedmioro, bo tylu jest zawod-
ników potrzebnych do tej gry, aby była 
cała drużyna składająca się tylko z Ol-
szówek.

- O Twoich zdolnościach mówiło 
się, gdy grałeś w zespole juniorów. 
Ale za handballowym chlebem  
w świat nie powędrowałeś…

- Domowe lobby mamy miało tu 
duże znaczenie i zostałem absolwen-
tem szkoły górniczej. Sportowcy we-
dług niej nie mieli takich dobrych wa-
runków finansowych jak górnik, a po-
nadto doświadczała notorycznego bra-
ku męża w domu i chciała jak najlepiej 
dla mnie.

- Panuje powszechne przeko-
nanie, że sport wyczynowy „prze-
szkadza” nauce. Jeśli, ktoś jest do-
brym i pilnym uczniem, nie będzie 

dobrym sportowcem. Ty połączy-
łeś jedno z drugim.

- Udało mi się. Ukończyłem Tech-
nikum Górnicze w Chorzowie, potem 
wydział górniczy na Politechnice Ślą-
skiej w Gliwicach z grą w piłkę na róż-
nych poziomach. Od juniora do senio-
ra w II lidze w Łaziskach Górnych - 
trenowanej przez tatę Jana. Miałem 
jednak mało czasu na trening, więc 
nie mogłem wg mojego mniemania 
być jeszcze lepszym w sporcie. Mimo 
to, organizm pozwalał na grę „z mar-
szu”.

- Wielu sportowców „wieszając 
buty na kołku”, zostaje co najwy-
żej kibicem. Ty o parkiecie i piłce 
nie zapomniałeś. Dlaczego?

- Dla mnie życie bez sportu, rywali-
zacji, ruchu i wysiłku oraz ze względów 
koleżeńskich nie miałoby sensu. 

- Handballowi weterani z Ła-
zisk (i nie tylko), czyli „Lwy Jasia” 
są swoistym klanem w tym środo-
wisku. Koalicja większości z nich 
trwa od ćwierć wieku....

- Tak. To co mówiłem wcześniej. 
Każdy z nas nie może żyć „bez siebie” 
(podejrzliwi niech nie odbiorą tego 
opatrznie). Znamy się po 25 lat i wię-
cej, a „Lwy Jasia”, to przedłużenie na-

szej młodości i podtrzymywanie przy-
jaźni.

- Ja udaje Ci się pogodzić obo-
wiązki rodzinne z pasjami sporto-
wymi, np. nartami…?

- W rodzinie na co dzień jesteśmy ra-
zem. Mamy jednak niepisaną umowę, 
że nie przeszkadzamy sobie w realiza-
cji swoich pasji i tolerancyjnie godzimy 
się na ich spełnianie. Oby tylko je do-
brze wyważyć w miejscu i czasie. Po-
nadto staram się, aby na narty jechać 
również z całą moją familią, bo jest to 
piękny sport i wszystkie dzieciaki: Mag-
da, Marek, Jan i Staś doskonale sobie 
radzą na śniegu.

- Rok 2013 dla ekipy „Lwów Jasia” 
był udany, choć pozostał niedosyt…

- Drugie miejsce w Mistrzostwach 
Polski i trzecie w Mistrzostwach Euro-
py Masters, to zawsze o jedno miejsce 
za mało. 

- Plany na rok 2014?
- Cele zawsze te same. Wygrać 

wszystko, co do wygrania!

- Życzymy ich stuprocentowej 
realizacji.

Sportowych przemyśleń Andrzeja 
Olszówki wysłuchał Tadeusz Piątkowski

W roku 2012 po-
prawiał seryjnie 
rekordy Polski, 
walcząc o mini-
mum olimpijskie. 
zabrakło czasu 
i do londynu nie 
pojec hał ,  a le 
w 2013r. dopadła 
go uciążliwa kon-
tuzja i miniony 
sezon trzeba było 
spisać na stra-
ty. To już za nim  
i w najbliższym 
czasie znów po-
jawi się na bieżni. 
co zatem słychać 
u Łukasza oślizły? 
- opowie sam:

- Rok 2013 nie był dla mnie łaskawy. 
„Przeszedłem” aż trzy zabiegi operacyj-
ne. Jeden z nich - tendoskopia Achillesa 
lewego wykluczył mnie z treningów bie-
gowych na pół roku, ale się nie podda-
wałem i wprowadziłem codzienny tre-
ning zastępczy. "Biegałem w wodzie" - 
bardzo dobry trening wydolnościowy 
bez obciążania stawów, chodziłem na si-
łownię, w późniejszym czasie lekarz po-
zwolił mi jeździć na rowerku stacjonar-
nym. Ten trening odbywał się w specjal-
nej komorze hipoksyjnej, gdzie ćwiczy-
łem pod czujnym okiem doktora Miłosza 
Czuby. W komorze spada ilość tlenu, co 
daje nam możliwość trenowania bez ko-
nieczności wyjeżdżania na obozy wyso-
kogórskie. Dlatego też pomimo tego, że 
nie mogłem biegać przez tak długi okres 
czasu, poprzez zastosowanie treningu 
zastępczego, mogę powiedzieć, że już do-
szedłem do dobrej dyspozycji.

Od 24 grudnia 
mam na nogach kolce 
lekkoatletyczne i mo-
głem wprowadzić do 
treningu mocne oraz 
szybkie odcinki bie-
gowe. Bez możliwo-
ści biegania odcin-
ków na krótkim dy-
stansie o maksymal-
nej intensywności, 
trudno jest zbudować 
wysoką formę. Teraz 
już mogę stosować 
wiele środków trenin-
gowych bez żadnych 
obaw, czy mój Achil-
les wytrzyma.

Ciężko mi o tym 
mówić, bo choć za-
bieg był wykonany 

pół roku temu, ból cały czas jest bardzo 
mocny. Ale nie przeszkadza mi to już w 
treningu, choć pozostaje lekki dyskom-
fort. Lekarze zapewniają mnie, iż to efekt 
mniejszej porcji obciążeń i że to minie z 
czasem. Razem z trenerem zdecydowali-
śmy się na przeprowadzenie szeregu ba-
dań analiz biomechanicznych mojego ru-
chu i po otrzymaniu wyników, wprowa-
dziliśmy kilka zmian w treningu przygo-
towania motorycznego.

Wydaje mi się, iż limit złego już wyko-
rzystałem, przede mną rok 2014 i nowe 
cele, które będą rosnąć wraz z kolejnymi 
startami. Pierwszy start już 12 stycznia 
w Spale na Halowych Mistrzostwach Ślą-
ska. Przy okazji tej rozmowy pozdrawiam 
wszystkich Czytelników „Naszej Gazety”, 
życząc im Szczęśliwego Nowego Roku!

My życzymy szybkiego powrotu do jak 
najwyższej formy i kontynuowania roz-
poczętej drogi. Tapi

czas na ładowanie akumulatorów

Łukasz wraca 
na bieżnię

Życie 
bez 
sportu 
nie 
miałoby 
sensu

Czekamy na Państwa zgłoszenia 
w plebiscycie na sportową osobowość 
roku 2013 Powiatu Mikołowskiego
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- W Orzeszu mieszkasz od niedawna. 
- Tak, zaledwie rok i 9 miesięcy ale to wystar-

czająco długo, by poznać okolice, wyszukać odpo-
wiednie ścieżki biegowe.

- Czy sąsiedzi znają Twoje sportowe pa-
sje?

- Tego nie da się ukryć. Każdego dnia 
rano jestem widziany jak biegnę 
z psem w stronę lasu, a po godzi-
nie wracam do domu. 

- Jak reagują na 
widok dorosłe-
go mężczy-
zny bie-
gającego 
z psem?

- Na 
szczęście nie 
jestem jedynym bie-
gającym w tej okolicy. Biega-
nie staje się bardzo popularne 
w Polsce, ludzie zaczynają rozu-
mieć, że nie mogą zbytnio liczyć 
na naszą służę zdrowia i lepiej 
zadbać o siebie samemu. A bie-
ganie jest chyba najprostszym 
środkiem, by zahartować swój 
organizm, odstresować się 
i nawiązać kontakt z naturą.

- Wróćmy do historii. 
Twoje sportowe początki?

- Biegam od 15 roku życia, już 
jako uczeń szkoły średniej w Kra-
kowie. Wtedy połknąłem tego bak-
cyla, pokonując wzdłuż wałów Wi-
sły wielokilometrowe odcinki. Potem 
wojsko trochę przyhamowało tę pa-
sję (absurdalnie?), ale po wyjściu do 
cywila znów wróciłem na ścież-
ki biegowe. Gdy zacząłem pra-
cę w górnictwie wymyśliłem so-
bie, że mogę wykorzystać drogę do 
zakładu pracy na trening biego-
wy. Z początku trudno było prze-
konać organizm, żeby 15 minut 
po wstaniu z łóżka ruszyć bie-
giem. Ale z czasem stało się to 
tak naturalne, że już nie zastana-
wiałem się po przebudzeniu, jaki ro-
dzaj transportu wybrać: bieg czy ro-
wer. Byłem niezależny od warunków atmosferycz-
nych, bo im zimniej, tym żwawiej ruszałem w dro-
gę. A że czasem deszczyk trochę pokropił... i tak 
brałem prysznic po dotarciu do celu. Tylko... mój 
zakład pracy coraz bardziej się oddalał. Zamknięto 
w międzyczasie dwie kopalnie, w których praco-
wałem, a ostatnia znajdowała się 12 km od domu. 
To trochę sporo, by biec, potem pracować na dole 
i wreszcie wrócić do domu pokonując ponownie 

12 km. Do emerytury mia-
łem wtedy trzy lata. Posta-
nowiłem, że część trasy 
będę pokonywał biegiem 
(5 km), a potem prze-
siądę się na rower pozo-

stawiony w poprzedniej ko-
palni i pozostałe siedem 

km przejadę rowe-

rem. Pozostawał 
problem zimy, ry-
zyka związanego 
z poruszaniem 
się na jednośla-
dzie w warun-
kach zimowych. 
Ale doszedłem 

do takiej wprawy, 
że dawałem so-
bie radę w naj-
bardziej ekstre-
malnych warun-
kach. Termometr 
w liczniku rowe-
rowym, ostatniej 
zimy, gdy jesz-
cze pracowałem, 
pokazał tempera-
turę minus 22,6 
stopnia. Była fraj-
da, gdy dojechałem 
z lodem na brwiach 

i rzęsach.
O ile w poprzed-

nich kopaniach mia-
łem pseudonim bie-
gacz, to na ostatniej 

(Halemba) nazy-
wano mnie ko-
larz. Przeżyłem 
- doczekałem 

emerytury i teraz mogę truchtać w dużo lepszych 
warunkach, z daleka od spalin w towarzystwie mo-
jego najwierniejszego przyjaciela - psa.

- Dlaczego wybrałeś bieganie i to na doda-
tek ekstremalne?

- Takie ekstremalne to ono nie jest. Biegam jak 
każdy - dystanse od 1,5 do 80 km. Te dłuższe ra-
czej rzadko. Do tego chyba nie mam predyspozy-

cji, to wymaga innego treningu. Wolę zachować 
szybkość, dlatego preferuję biegi na dystansie do 
30 km. Wyjątkiem są biegi maratońskie.

- Odniesione sukcesy?
- Każdy ma w życiu swoje pięć minut. Mnie też 

zdarzały się dobre występy. Udało mi się wygrać 
generalny bieg godzinny w Siemianowicach Ślą-
skich (2007), dwukrotnie wygrywałem general-
ne biegi Niepodległości w Rudzie Śląskiej (raz by-
łem drugi), raz wygrałem generalnie bieg dooko-
ła Ustronia po górach, przez wiele lat zdobywałem 
miano najlepszego mieszkańca miasta, gdzie po-
przednio mieszkałem w organizowanym tam bie-
gu na dystansie 10 km, no i wiele premiowanych 
miejsc w kategoriach wiekowych.

- Jednym z rozdziałów biegowej przygo-
dy są rudzkie sztafety biegowe. Jak do nich 
trafiłeś i którą pamiętasz szczególnie?

- Byłem jednym z tych, którzy zaczynali pi-
sać historię tych sztafet. Byłem w ekipie, która 
w 1998 roku po raz pierwszy wyruszała do Watyka-
nu z okazji 15-tej rocznicy pontyfikatu Jana Paw-
ła II, potem były następne: Westerplatte (1999), 
Ateny (2000), Heiloo - Holandia (2001), Watykan 
(2003), Bruksela (2004), Wadowice (2005), Gi-
życko (2006), Watykan (2008), Grunwald (2010) 
i specyficzna sztafeta w 2011r. dla niedowiarków 
- przebiegliśmy dystans dzielący Rudę Śląską od 
Watykanu, nie opuszczając Placu JP II w Rudzie 
Śląskiej. Biegaliśmy w składzie sztafety 12-osobo-

wej po pętli mierzącej 250 m, po centralnym pla-
cu Rudy Śląskiej dzień i noc przez kilka kolejnych 
dób, aż pokonaliśmy dystans ok. 1600 km. W tym 
roku znów miałem okazję odwiedzić Stolicę Pio-
trową.

- No właśnie, towarzyszyłeś Augusto-
wi Jakubikowi biegnącemu z Rudy Śląskiej 
do Watykanu. Twoja ocena tej specyficznej 
pielgrzymki.

- To było dla mnie wyjątkowe wyzwanie. Pełni-
łem rolę serwisanta, tłumacza, kierowcy i biega-
cza. Tak biegacza, bo razem z Augustem codzien-
nie pokonywaliśmy pomiędzy 20-30 km (było nas 
dwóch serwisantów). Oczywiście, August poko-
nywał cały ten dystans, czyli średnio ok. 70 km 
dziennie przez 24 dni. By przekonać się, jak wiel-
kie to było dla niego wyzwanie, to jeden etap 70-
cio kilometrowy pokonałem cały razem z nim. 
Mam wyobrażenie jaki to był dla niego wysiłek, jaki 
trzeba mieć w nogach „charakter” i przede wszyst-
kim hart ducha, by nie dać się złamać. Zwłaszcza, 
że warunki atmosferyczne przez większość trasy 
były bardzo niesprzyjające. 

- Kiedy zacząć biegać i kiedy na bieganie 
przychodzi kres?

- Zacząć można zawsze, a biegać można do 
końca życia. Tak, ten sport ma to do siebie, że 
można rywalizować również w kategoriach wieko-
wych, gdy ktoś chce mieć z tego frajdę. Ja traktu-
ję to w tej chwili, jako sposób na utrzymanie do-
brej sprawności fizycznej, a wyjazd na zawody, jako 
spotkanie z przyjaciółmi mającymi tę samą pasję.

- Jak zachęcić do biegania tych, którzy 
uważają, że to zdziwaczenie?

- Sądząc po liczbie startujących w poszczegól-
nych zawodach, coraz więcej rodaków nie uwa-
ża tego za zdziwaczenie. Każdy sam musi do tego 
dorosnąć. Zwykle dzieje się to wtedy, gdy „mię-
sień piwny” zaczyna zbyt ciążyć lub gdy wejście po 
schodach na drugie piętro staje się wyzwaniem. 
Może nie czekać na te objawy, może zawczasu po-
truchtać po parku, a gwarantuję, że z uśmiechem 
na twarzy wyjdziesz na kolejny trening, gdy poczu-
jesz, że chyba coś się zmienia na lepsze.

- Twój kalendarz na rok 2014?
- Nie mam specjalnych planów. Realizuję za-

mierzenia, na które nie było czasu będąc aktyw-
nym zawodowo. Już nie liczę startów w półmara-
tonach i krótszych biegach. Prowadzę jedynie sta-
tystykę maratonów (mam ich ukończonych 47). 
W tej chwili kalendarz biegów w Polsce jest tak ob-
fity, że wystarczy tylko wybrać termin, a na pew-
no jakiś bieg się znajdzie. Chcę trochę poekspery-
mentować na własnym organizmie więc nie wiem 
w jakiej części sezonu będzie mnie stać na wyrów-
naną rywalizację. 

Ze Zbigniewem Fijałkowskim 
rozmawiał Tadeusz Piątkowski

Biegać każdy może
Wiosną 2012 roku na leśnych duktach i na poboczach dróg pojawił się biegający mężczyzna, któremu 
często towarzyszył pies. Ponieważ biegający sportowcy, w tych okolicach nie są niczym nowym, nikt 
na niego nie zwrócił uwagi. Ale ten sam człowiek przemierzający spory dystans każdego dnia, był już 
tematem dociekań. Kto to jest, dlaczego tyle biega, itp. Niektórzy zdobyli informacje, innych przestało 
to interesować, ale sylwetkę tego mężczyzny, mieszkańca Orzesza warto poznać. To jeden z czołowych 
ultramaratończyków na Śląsku, biegacz mający na koncie sporo osiągnięć - ZBIGNIEW FIJałKoWsKI, który 
w rozmowie z „Naszą Gazetą” opowiada o swojej pasji, sukcesach, przemyśleniach i planach.

- W Orzeszu mieszkasz od niedawna. 
- Tak, zaledwie rok i 9 miesięcy ale to wystar-

czająco długo, by poznać okolice, wyszukać odpo-
wiednie ścieżki biegowe.

- Czy sąsiedzi znają Twoje sportowe pa-

- Tego nie da się ukryć. Każdego dnia 
rano jestem widziany jak biegnę 
z psem w stronę lasu, a po godzi-
nie wracam do domu. 

- Jak reagują na 
widok dorosłe-
go mężczy-

szczęście nie 
jestem jedynym bie-
gającym w tej okolicy. Biega-
nie staje się bardzo popularne 
w Polsce, ludzie zaczynają rozu-
mieć, że nie mogą zbytnio liczyć 
na naszą służę zdrowia i lepiej 
zadbać o siebie samemu. A bie-
ganie jest chyba najprostszym 
środkiem, by zahartować swój 
organizm, odstresować się 
i nawiązać kontakt z naturą.

- Wróćmy do historii. 
Twoje sportowe początki?

- Biegam od 15 roku życia, już 
jako uczeń szkoły średniej w Kra-
kowie. Wtedy połknąłem tego bak-
cyla, pokonując wzdłuż wałów Wi-
sły wielokilometrowe odcinki. Potem 
wojsko trochę przyhamowało tę pa-
sję (absurdalnie?), ale po wyjściu do 
cywila znów wróciłem na ścież-
ki biegowe. Gdy zacząłem pra-
cę w górnictwie wymyśliłem so-
bie, że mogę wykorzystać drogę do 
zakładu pracy na trening biego-
wy. Z początku trudno było prze-
konać organizm, żeby 15 minut 
po wstaniu z łóżka ruszyć bie-
giem. Ale z czasem stało się to 
tak naturalne, że już nie zastana-
wiałem się po przebudzeniu, jaki ro-
dzaj transportu wybrać: bieg czy ro-
wer. Byłem niezależny od warunków atmosferycz-
nych, bo im zimniej, tym żwawiej ruszałem w dro-
gę. A że czasem deszczyk trochę pokropił... i tak 
brałem prysznic po dotarciu do celu. Tylko... mój 
zakład pracy coraz bardziej się oddalał. Zamknięto 
w międzyczasie dwie kopalnie, w których praco-
wałem, a ostatnia znajdowała się 12 km od domu. 
To trochę sporo, by biec, potem pracować na dole 
i wreszcie wrócić do domu pokonując ponownie 

12 km. Do emerytury mia-
łem wtedy trzy lata. Posta-
nowiłem, że część trasy 
będę pokonywał biegiem 
(5 km), a potem prze-
siądę się na rower pozo-

stawiony w poprzedniej ko-
palni i pozostałe siedem 

km przejadę rowe-

rem. Pozostawał 
problem zimy, ry-
zyka związanego 
z poruszaniem 
się na jednośla-

kach zimowych. 
Ale doszedłem 

do takiej wprawy, 
że dawałem so-
bie radę w naj-
bardziej ekstre-
malnych warun-
kach. Termometr 
w liczniku rowe-
rowym, ostatniej 
zimy, gdy jesz-
cze pracowałem, 
pokazał tempera-
turę minus 22,6 
stopnia. Była fraj-
da, gdy dojechałem 
z lodem na brwiach 

i rzęsach.
O ile w poprzed-

nich kopaniach mia-
łem pseudonim bie-
gacz, to na ostatniej 

(Halemba) nazy-
wano mnie ko-
larz. Przeżyłem 
- doczekałem 
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zdrowie

czy może być coś lepszego 
niż swojska, krucha, dobrze 
przyprawiona kiełbasa? Nie, 
ale pod warunkiem, że „swoj-
ska” to znaczy własnoręcznie 
zrobiona. 

Wielu z Państwa zapewne 
w tym miejscu przesta-
nie czytać artykuł, bo 

zrobienie kiełbasy może się wydać 
zadaniem ponad możliwości staty-
stycznego smakosza. Tymczasem 

sprawa jest o wiele prostsza, niż nam 
się wydaje. Zrobienie kiełbasy nie jest 
trudne ani specjalnie czasochłon-
ne. Wymaga jedynie odpowiednich 
narzędzi, przypraw, znajomości re-
ceptury oraz zapału do pracy. Tylko 

tego ostatniego fi rma Jelux nie może 
zapewnić. Natomiast, jeżeli chodzi 
o przyprawy, akcesoria i przepisy do 
wytwarzania wędlin, nie ma lepszego 
adresu, niż ulica Bielska 49 w Mi-
kołowie. Jelux zaopatruje odbiorców 
detalicznych, którzy w domowym 
zaciszu, nawiązując do najlepszych 
śląskich i polskich tradycji, wraca-
ją do produkcji swojskich 
wędlin, szynek, mięs. 
To właśnie z my-
ślą o nich Je-
lux w swojej 
s iedzib ie 
urucho-
mił sklep, 
w którym 
o f e r u j e 
natural-
ne osłon-
ki, peklosól, 
siatki, osłonki 
sztuczne, szero-
ką gamę przypraw 
i mieszanek, a także 

akcesoria po-
trzebne do 

produkcj i 
swojskich 
wyrobów. 
Dla Czy-
telników 
„ N a s z e j 
Gaze ty ” , 

fi rma przy-
g o t o w a ł a 

darmowe recep-
tury, a także służy 

fachową radą.

Zrób sobie kiełbasę!

Istotą choroby jest uszkodzenie 
tzw. osłonek mielinowych ner-
wów, które odgrywają rolę izola-

tora. Ze względu na to, że wszystkie 
narządy i tkanki człowieka są uner-
wione, może dojść do wystąpienia ob-
jawów w różnych miejscach - zależ-
nie od tego, jakie nerwy zostały za-
jęte. Jeżeli impulsy nerwowe nie 
docierają z mózgu do jakiejś tkan-
ki, głównie mięśniowej, to przesta-
je ona spełniać swe zadanie. Obec-
nie nie są znane żadne leki skutecz-
nie cofające czy nawet zatrzymujące 
rozwój zmian. Co prawda podaje się 
chorym interferon, jednak jego sku-
teczność jest trudna do oceny. Teo-
retycznie lek ten w ogóle nie powi-
nien działać w SM, ponieważ jego 
zadaniem jest zwiększanie odpor-
ności organizmu - dobre efekty daje 
np. w wirusowym zapaleniu wątroby. 

abY MoŻliWe bYŁo 
SkUTeczNe leczeNie 
TeJ chorobY, NaleŻY 
oczYWiŚcie zacząĆ oD 
JeJ PrzYczYNY, 

czyli zająć się osłonkami, któ-
rych głównym składnikiem są lipidy - 

tłuszcze. W organizmie budulec tych 
osłonek może być wytworzony lub 
mogą być wykorzystane kwasy tłusz-
czowe dostarczone z pokarmem. 
Żywienie optymal-
ne poprawia znacz-
nie zaopatrzenie we 
wszystkie substancje 
odżywcze, dzięki cze-
mu zbędna staje się 
produkcja sub-
stancji, które 
dostarczane 
są w go-
towej po-
staci. U 
osób ży-
w i ą c y c h 
się optymal-
nie stwardnienie roz-
siane wystąpić nie może, 
a u tych, które chorują może spowo-
dować znaczną poprawę, czasem na-
wet całkowite wyleczenie. W zależ-
ności od przebiegu choroby różne są 
rokowania, choć efekty diety znacz-
nie przewyższają skuteczność po-
wszechnie stosowanych terapii. Je-
żeli mamy do czynienia z powtarza-
jącymi się rzutami, między którymi 
pacjent czuje się lepiej, to po przej-

ściu na ŻO każde następne pogor-
szenie jest łagodniejsze niż poprzed-

nie i trwa krócej, aż do całko-
witego cofnięcia objawów, co zwykle 
trwa do kilku lat. Co ciekawe, ustę-
pują również zmiany w badaniach 
rezonansowych mózgu, co dla neu-
rologów jest zwykle nie do zrozumie-
nia. Nieco gorsza jest sytuacja cho-
rych cierpiących na stałe postępują-
ce pogorszenie, bez okresów remisji. 
W takich przypadkach dochodzi do 
zatrzymania choroby i zazwyczaj po-

wolnego wycofywania objawów, jed-
nak trwa to bardzo długo.

chorY rozPoczYNaJącY 
ŻYWieNie oPTYMalNe 
PoWiNieN PrzeSTrzeGaĆ 
oGólNYch zaleceŃ Dr. 
JaNa kWaŚNieWSkieGo 
DoTYczącYch ŻYWieNia, 
JeDNak WaŻNe JeST, abY 
JaDaĆ częSTo MóŻDŻek lUb 
SzPik koSTNY - PoTrzeba 
Go SToSUNkoWo NieWiele, 

jednak nie mniej niż 100-150 g na 
tydzień. Stwardnienie rozsiane należy 
do chorób, w których zalecane jest rów-
nież częste stosowanie prądów selek-
tywnych. Przynoszą one znaczną ulgę 
zwłaszcza w przykurczach spastycz-
nych i poprawiają trzymanie moczu. 
Zabiegi nie usuwają przyczyny choro-
by, ale wpływają na poprawę ukrwienia 
i odżywienia nerwów, co przyspiesza ich 
regenerację. Przed ich zastosowaniem 
za każdym razem powinno się zasię-
gnąć porady doświadczonego lekarza.

lek. med. Przemysław Pala
Fragment artykułu  

z miesięcznika „Optymalni"
www.optymalni.org.pl

W lipcowym numerze 
„Naszej Gazety” 
opublikowaliśmy 
wywiad z Bogdanem 
Tkoczem, prezesem 
Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia 
Optymalnych, 
propagującego 
zdrowy styl życia 
oparty na diecie 
opracowanej przez dr 
Jana Kwaśniewskiego. 
Teraz przechodzimy do 
konkretów. Specjaliści od 
żywienia optymalnego 
obalają fałszywe mity, 
jakie narosły wokół diety 
dr Kwaśniewskiego. Na 
temat stwardnienia 
rozsianego specjalnie 
dla nas pisze 
LEK. MED. 
PrZEMYsłaW PaLa.

Żywienie Optymalne szansą dla osób z SM
Stwardnienie rozsiane jest postępującą chorobą ośrodkowego układu nerwowego ze zróżnicowanymi 
objawami. Dotychczas naukowcy nie uzgodnili przyczyny jej powstawania i nie są znane czynniki 
wpływające na tempo rozwoju zmian, ani co powoduje, że występują okresy pogorszenia i remisji.


